USNESENÍ
46. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. ledna 2013 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1635/46 do č. 1652/46)
Rada města:
1635/46 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1636/46

Schvaluje změnu plnění termínu usnesení č. 1219/39/1 z prosince 2012 na prosinec
2013.

1637/46

1. Schvaluje výjimku ze způsobu stanovení prodejní ceny zboží dle usnesení
č. 1434/39 při tvorbě ceny knihy Jan Zajíc autora Branislava Dorko.
2. Stanovuje prodejní cenu knihy ve výši 311,- Kč včetně DPH.

1638/46

Pověřuje starostu města Ing. Pavla Smolku a vedoucí oddělení kultury Danielu
Olbertovou k výběru dodavatelů na dodávky a služby a následnému uzavírání
smluv a objednávek v rámci projektu „20 x 365 – 20 let spolupráce partnerských
měst Vítkov a Kalety“, číslo projektu CZ.3.22/3.3.04/13.03565.

1639/46

1. Bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí ze
dne 24. 7. 2006 a nájemní smlouvy ze dne 13. 12. 2006, uzavřené mezi Městem
Vítkovem a manž. Zdeňkem a Petrou Přikrylovými, bytem Fučíkova 380,
Vítkov, podanou dne 5. 12. 2012.
2. Vyhlašuje záměr města na pronájem pozemku parc. č. 1151 o výměře 313 m2
zahrada a parc. č. 1152 o výměře 776 m2 trvalý travní porost v k. ú. Vítkov,
jako zahradu u RD a zahrádku, na dobu neurčitou.
3. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc.
č. 1151 o výměře 313 m2 zahrada a parc. č. 1152 o výměře 776 m2 trvalý travní
porost v k. ú. Vítkov, jako zahradu u RD a zahrádku, na dobu neurčitou.

1640/46

1641/46

1. Bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí ze
dne 14.12. 2011, uzavřené mezi Městem Vítkovem a Petrem Hýlem,
Sportservis, IČ: 42858526, podanou dne 6. 1. 2013.
2. Vyhlašuje záměr města na pronájem části pozemku parc. č. 25 o výměře
12,72 m2 ostatní plocha (parkovací místo) v k. ú. Vítkov, jako vyhrazené
parkování pro podnikatelskou činnost.
3. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.
č. 25 o výměře 12,72 m2 ostatní plocha (parkovací místo) v k. ú. Vítkov, jako
vyhrazené parkování pro podnikatelskou činnost.

Z: VFO
T: 1/2013

Z: VFO
T: 1/2013

1. Bere na vědomí žádost o snížení výměry pronajatého pozemku parc. č. 2594/1,
vyplývající z nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí ze dne 16. 4. 2008,
uzavřené mezi Městem Vítkovem, Janou Hrubou, bytem Alšova 577, Ostrava
a Helenou Korneckou, bytem Výškovická 631/184, Ostrava, podanou dne 12. 9.
2012.
2. Schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené nájemní smlouvě ze dne 16. 4. 2008, uzavřené
mezi Městem Vítkovem, Janou Hrubou, bytem Alšova 577, Ostrava a Helenou
Korneckou, bytem Výškovická 631/184, Ostrava, jímž se snižuje počet
pronajatých metrů na 180 m2 .
3. Vyhlašuje záměr města na pronájem části pozemku parc. č. 2594/1 o výměře
270 m2 trvalý travní porost v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci.
Z: VFO
4. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.
2
T: 1/2013
č. 2594/1 o výměře 270 m trvalý travní porost v k. ú. Vítkov, jako pozemek
k rekreaci.

Usnesení 46. schůze Rady města Vítkova ze dne 15.01.2013

Strana 1 (celkem 3)

1642/46

1. Vydala Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek s účinností od
15.1.2013.
2. Ukládá podepsat Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vedením
města.

Z: VFO
T: 1/2013

1643/46

Rozhodla o neposkytnutí finančního daru na inženýrské sítě k rodinnému domu
paní Daně Brožové, bytem Komenského 154, 749 01 Vítkov.

1644/46

1. Bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací
práce na místních komunikacích, veřejném osvětlení a pohřebnictví za rok
2012.
2. Ukládá předložit zprávu o čerpání finančních prostředků na opravy a udržovací Z: VOS
práce na místních komunikacích, veřejném osvětlení a pohřebnictví v roce 2013. T: 1/2014

1645/46

1. Schvaluje Dodatek č.5 ke smlouvě č. 45/2009 o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě, podle § 19 odst.c zákona č.111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve výši 433 792,-Kč pro rok 2013 mezi městem Vítkov
zastoupeným starostou Ing.Pavlem Smolkou a dopravcem TQM a.s.Těšínská
1028/37,746 21 Opava zastoupeným ředitelem divize osobní dopravy
Ing.Lubomírem Cabadajem
a koordinátorem ODIS s.r.o. Na hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava zastoupených jednatelem Ing. Alešem Stejskalem.
2. Ukládá uzavřít dodatek č.5 ke smlouvě č. 45/2009 s dopravcem TQM a.s.
Opava a koordinátorem ODIS s.r.o. Ostrava.

1646/46

1647/46

1648/46

1649/46

1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.2 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Komenského ul. č.p. 146 s panem Vasilem Baskakovem bytem tamtéž na dobu
určitou jednoho roku.
2. Ukládá SBF Vítkov p.o. uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 vel.2+1 „S“ ve
Vítkově na ul. Komenského č.p.146 s panem Vasilem Baskakovem bytem
tamtéž na dobu určitou jednoho roku.
1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.2 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Vodní ul. č.p.635 s paní Janou Baskakovovou bytem tamtéž na dobu určitou
jednoho roku.
2. Ukládá SBF Vítkov p.o. uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.2 vel.2+1 „S“ ve
Vítkově na Vodní ul. č.p.635 s paní Janou Baskakovovou bytem tamtéž na
dobu určitou jednoho roku.
1. Souhlasí s převedením finančních prostředků ve výši 89.967,- Kč poskytnutých
na dokrytí deficitu na platy pedagogických pracovníků na provozní příspěvek
Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01
Vítkov a použití částky ve výši 35 197,- Kč na ušlou náhradu mzdy pracovního
úrazu za období srpen 2012 až prosinec 2012.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, příspěvková
organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, o usnesení rady města.
1. Souhlasí se strategickým dokumentem „Koncepce prevence kriminality města
Vítkov na období 2013 – 2017“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit doplněný strategický dokument
„Koncepce prevence kriminality města Vítkov na období 2013 – 2017“.
3. Zřizuje pracovní skupinu prevence kriminality ve složení: Ing. Pavel Smolka,
Roman Mišáček, Mgr. Hana Klapetková, Bc. Michal Bensch, DiS, por. Bc. René
Černohorský, npor. Mgr. Petr Gebauer, Jan Grepl.
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Z: S,VOS
T: 1/2013

Z: ŘSBF
T: 1/2013

Z: ŘSBF
T: 1/2013

Z: VOS
T: 1/2013

1650/46

1. Bere na vědomí souhlas se záměrem převodu činnosti zabezpečované
příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje Gymnázium, Vítkov,
Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105 na příspěvkovou
organizaci Města Vítkova Základní škola Vítkov, Komenského 754,
okres Opava, příspěvková organizace, IČ 69987181 s účinností od
1.7.2013.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr převodu činnosti
zabezpečované příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje
Gymnázium,Vítkov, Komenského 145, IČ 47813105 na příspěvkovou
organizaci Města Vítkova Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres
Opava, příspěvková organizace, IČ 69987181 s účinností od 1.7.2013.

1651/46

Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Bytče na Slovensku na 21.1.2013 panu
Ing. Pavlu Smolkovi.

1652/46

Schvaluje jednodenní zahraniční pracovní cestu do Vrbového na Slovensku
v měsíci lednu panu Ing. Pavlu Smolkovi.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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