USNESENÍ
31. schůze Rady města Vítkova konané dne 3. dubna 2012 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1137/31 do č. 1177/31)
Rada města:
1137/31 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1138/31

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu :
Dodávka magnetických tankovacích karet pro vozidla Města Vítkova, ve správě
Městského úřadu Vítkov, za účelem nákupu pohonných hmot a provozních
kapalin.
2. Schvaluje rámcovou smlouvu č. 1/2012/D o podmínkách zajištění výdeje
tankovacích karet a podmínkách nákupu pohonných hmot a provozních kapalin
pro vozidla Města Vítkova, ve správě Městského úřadu Vítkov, v rozsahu dle
vítězné cenové nabídky, uzavřenou mezi společností ČEPRO, a.s., Dělnická 12,
č.p. 213, Praha 7, 170 04 a Městem Vítkovem, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov,
749 01, dle důvodové zprávy.
Z: S,VOVS
3. Pověřuje starostu města podpisem ,,Rámcové smlouvy č. 1/2012/D“
o podmínkách zajištění výdeje tankovacích karet a podmínkách nákupu
T: 5/2012
pohonných hmot a provozních kapalin pro vozidla Města Vítkova, ve správě
Městského úřadu Vítkov, v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřenou mezi
společností ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7, 170 04 a Městem
Vítkovem, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, 749 01, dle důvodové zprávy.

1139/31

1. Schvaluje krátkodobý pronájem historického sálu v objektu Městského úřadu
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, za účelem pořádání koncertu Smíšeného
pěveckého sboru KOMENSKÝ ke 40. výročí jeho vzniku pořádaného dne 2. 6.
2012 za cenu stanovenou ve výši Kč 1631,-/hod.
2. Ukládá odboru vnitřní správy předložit návrh ,,Nájemní smlouvy na krátkodobý
pronájem historického sálu“ v objektu Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, za účelem pořádání koncertu Smíšeného pěveckého sboru
KOMENSKÝ ke 40. výročí jeho vzniku pořádaného dne 2. 6. 2012 za cenu
stanovenou ve výši Kč 1631,-/hod.

1140/31

1141/31

Z: S,VOVS
T: 5/2012

1. Schvaluje „Smlouvu o dílo – údržba záhonů, ořezy stromů “ mezi Městem
Vítkov a firmou Martin Kotouč, Blahutovice 34, 741 01 Jeseník nad Odrou.
2. Pověřuje starostu města k podpisu „Smlouvy o dílo – údržba záhonů,ořezy
stromů“ s firmou Martin Kotouč, Blahutovice 34, 741 01.

Z: S,VOVÚP
T: 5/2012

1. Schvaluje Smlouvu o dílo – výsadba stromů a keřů “, mezi Městem Vítkov
a firmou Omorika, Ing. Milada Tošková.
2. Pověřuje starostu města k podpisu „Smlouvy o dílo - výsadba stromů
a keřů“, mezi Městem Vítkov a firmou Omorika, Ing. Milada Tošková.

Z: S,VOVÚP
T: 5/2012

1142/31

1. Schvaluje „Smlouvu o dílo – pravidelná údržba městské zeleně“ mezi Městem
Vítkov a Technickými službami města Vítkova.
2. Pověřuje starostu města k podpisu „Smlouvy o dílo – pravidelná údržba městské Z: S,VOVÚP
zeleně“ mezi Městem Vítkov Technickými službami města Vítkova.
T: 5/2012

1143/31

1. Schvaluje Smlouvu o prodeji Vítkovského zpravodaje mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov a firmou PressMedia, spol. s r.o., Liběšická
1709, 155 00 Praha 5.
2. Pověřuje starostu města podpisem schválené smlouvy.
Z: S,VOK
T: 30.4.2012
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1144/31

1145/31

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění koncertního vystoupení projektu scat. Olmerová
mezi Městem Vítkov a Jiřím Švédou, Klímová 22, 616 00 Brno 16.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Schvaluje Smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu mezi Městem Vítkov
a agenturou Stivín Quodlibet Systém s.r.o., Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
4/2012

Z: S,VOK
4/2012

1146/31

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění koncertního vystoupení souboru Tina Fišerová &
Brian Charette Duo mezi Městem Vítkov a Jiřím Švédou, Klímová 22,
616 00 Brno 16.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
4/2012

1147/31

1. Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřený mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov a firmou Tiskárna Grafico, s.r.o., Mařádkova 26,
746 01 Opava.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1148/31

1. Schvaluje zápis do kroniky za rok 2011.
2. Určuje zaměstnance Města Vítkova – paní Pavlínu Bartošovou k předkládání
kroniky k nahlédnutí veřejnosti.

1149/31

1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb při realizaci letního kina ve městě
Vítkov, mezi Městem Vítkov a Občanským sdružením POSTŘEH, Opavská
680, 747 41 Hradec nad Moravicí.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 30.4.2012

Z: S,VOK
4/2012

1150/31

1. Bere na vědomí zprávu o akcích pořádaných oddělením kultury v měsících lednu
– březnu 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o akcích pořádaných oddělením kultury v měsících
Z: VOK
dubnu – červnu 2012.
T: 8/2012

1151/31

1. Schvaluje plán oprav bytového fondu města Vítkova realizovaný Správou
bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou organizací, Opavská 21, 749 01
Vítkov na rok 2012, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje prováděcí dlouhodobý plán výměny oken bytového fondu města
Vítkova realizovaný Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou
organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov na období 2013 - 2017, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá dodržovat plán oprav a dlouhodobý plán výměny oken bytového fondu
města Vítkova realizovaný Správou bytového fondu města Vítkova,
příspěvkovou organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov na rok 2012, dle
důvodové zprávy.

1152/31

1. Schvaluje přidělení bytu č.6 vel.2+1 „S“ , ul. Nová č.p.421 ve Vítkově
nabídnout v pořadí uvedeném v důvodové zprávě.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.6 vel.2+1 „S“ ul.Nová č.p.421ve
Vítkově dle souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy , za podmínky, složením
příslušné kauce před převzetím bytu, uzavřením nájemní smlouvy na dobu
určitou jednoho roku.
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Z: ŘSBF
T: 12/2012

Z: ŘSBF
T: 4/2012

1153/31

Bere na vědomí kolektivní smlouvu na rok 2012 Technických služeb města
Vítkova, příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.

1154/31

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2012 na koupališti ve
Vítkově.
2. Schvaluje výši vstupného na koupališti ve Vítkově dle důvodové zprávy.
3. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny 2013 na koupališti ve
Vítkově.

1155/31

1156/31

1. Bere na vědomí předběžnou studii ke zřízení chodníku pro občany města
Vítkova k novému supermarketu Lidl ve Vítkově.
2. Ukládá projednat další možnosti řešení přístupu k supermarketu Lidl.

1. Schvaluje smlouvu o výkonu autorského dozoru č. 418/05/2012 mezi Městem
Vítkov a BAD spol. s r.o., Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, na stavbě:
„Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice“ za celkovou smluvní cenu
54 480,-Kč vč. DPH.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výkonu autorského dozoru
č. 418/05/2012 na stavbě: „Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice“
s BAD spol. s r.o., Hornopolní 12, 702 00 Ostrava.

1157/31

Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Kompostárna v areálu
skládky Nové Těchanovice“ v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele
a příjemce podpory v OPŽP, účinnými od 30.1.2012.

1158/31

1. Schvaluje mandátní smlouvu mezi Městem Vítkov a Karlem Brendlem, Čermná
ve Slezsku 39, na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na stavbě:
„Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice“ za celkovou smluvní cenu
78 600,- Kč.
2. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy s Karlem Brendlem,
Čermná ve Slezsku 39, na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na
stavbě: „Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice“.

1159/31

1160/31

1161/31

1. Schvaluje mandátní smlouvu mezi Městem Vítkov a qdq services, s.r.o.,
Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava, na zajištění výkonu koordinátora BOZP na
stavbě: „Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice“ za celkovou
smluvní cenu 35 000,- Kč bez DPH.
2. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy s qdq services, s.r.o.,
Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava, na zajištění výkonu koordinátora BOZP na
stavbě: „Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice“.
1. Schvaluje Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 4.4.2012.
2. Zmocňuje starostu města dle čl. 3 bodu 2 písm. b Závazných pravidel pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu k vydání pověření vedoucím
zaměstnancům k uzavírání a podepisování smluv a objednávek (návrhů smluv)
na veřejné zakázky do výše 50 000,- Kč bez DPH, a to s účinností od 4.4.2012.
1. Schvaluje darovací smlouvu na PC sestavu AMD –Th 2.4 inv. č. 2606
včetně monitoru, PC sestavu Intel Celeron 2.8 inv. č. 2975 včetně
monitoru, PC sestavu Intel Celeron 3,06 inv. č. 3133 včetně monitoru
z Města Vítkov na příspěvkovou organizace SVČ Vítkov, Bezručova
585.
2. Pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy mezi Městem Vítkov
a SVČ Vítkov, p.o., Bezručova 585, Vítkov.
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Z: VOS
T: 4/2013

Z: S,VOS
T: 5/2012

Z: S,VOS
T: 4/2012

Z: S,VOS
T: 4/2012

Z: S,VOS
T: 4/2012

Z: S,VOS
T: 4.4.2012

Z: S,VOS
T: 4/2012

3. Ukládá ředitelce SVČ Vítkov, p.o. Bezručova 585, Ing. Šárce Medunové
zařadit PC sestavy do evidence majetku SVČ Vítkov, p.o.
1162/31

1. Schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku města za rok 2011.
2. Ukládá předložit zprávu o provedené inventarizaci majetku města za rok 2012.

Z: VOS
T: 4/2012

Z: VFO
T: 4/2013

1163/31

Revokuje usnesení RM č. 1094/30 ze dne 13. 3. 2012:
„1. Rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu za účelem stavby 4
parkovacích míst, chodníku, sjezdu a uložení kanalizační přípojky v pozemku
parc. č. 3225/2 ostpl. v kat. území Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem, a spol. LRC & partner s. r. o., Bučiská 617, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 26790751, jako stavebníkem, v rámci stavby PENNY Market na
Opavské ul. ve Vítkově, dle předloženého návrhu smlouvy
2. ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou společností,
a to nejpozději do 30. dubna 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o schválení smlouvy
tomuto žadateli platnosti.“

1164/31

1. Rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu za účelem stavby 4
parkovacích míst, chodníku, sjezdu a uložení kanalizační přípojky v pozemku
parc. č. 3225/2 ostpl. v kat. území Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem, a spol. A + R s. r. o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ:
26746000, DIČ: CZ26746000, jako stavebníkem, v rámci stavby PENNY
Market na Opavské ul. ve Vítkově, dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou společností, a
to nejpozději do 30. dubna 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o schválení smlouvy tomuto
žadateli platnosti.

1165/31

1. Rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-8002046/1 za účelem
umístění zařízení distribuční soustavy v pozemku parc. č. 3225/2 ostpl. v kat.
území Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem, a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
DIČ CZ24729035, zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0081/2011
ze dne 15.6.2011 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí,
Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250, zastoupená
samostatným projektantem ENPRO Energo s. r. o. panem Petrem Šímou, dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-8002046/1
Z: VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. dubna 2012. Pokud v této
T: 4/2012
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM
o schválení smlouvy tomuto žadateli platnosti.

1166/31

1. Rozhodla uzavřít dohodu o odstranění stavby č. EP-12-8002046/1 pro odstranění
zařízení distribuční soustavy v pozemku parc. č. 3225/2 ostpl. v kat. území
Vítkov, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem, a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ
CZ24729035, zastoupena na základě plné moci evidenční číslo 0081/2011 ze
dne 15.6.2011 spol. ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí,
Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ: 28628250, DIČ: CZ28628250, zastoupená
samostatným projektantem ENPRO Energo s. r. o. panem Petrem Šímou, dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat dohodu o odstranění stavby č. EP-12-8002046/1
Z: VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 30. dubna 2012. Pokud v této
T: 4/2012
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM
o schválení smlouvy tomuto žadateli platnosti.
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1167/31

1168/31

1169/31

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1171 zahrada o výměře 122 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahrádku s drobnou stavbou, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1171 zahrada
o výměře 122 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku s drobnou stavbou, na dobu
neurčitou.
1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 1379 zahrada o výměře 462 m2 v k. ú.
Vítkov, jako zahradu, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 1379 zahrada o výměře
462 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, na dobu neurčitou.
1. Rozhodla pronajmout 10 částí pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost
o celkové výměře cca 2.400 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádky s drobnými
stavbami, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout 10 částí pozemku parc. č. 1327 trvalý travní
porost o celkové výměře cca 2.400 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádky s drobnými
stavbami, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 4/2012

Z: VFO
T: 4/2012

Z: VFO
T: 4/2012

1170/31

1. Rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitosti-kaple mezi městem Vítkovem
a Občanským sdružením Zálužné, se sídlem Zálužné 64, Vítkov, IČ 22756655
dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o výpůjčce se jmenovaným sdružením, a to nejpozději Z: S,VFO
do 30.4.2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 4/2012
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
3. Ukládá předložit zprávu o provedených opravách a způsobu využití kaple.
Z: VFO,VOVÚP
T: 2017, 2022

1171/31

1. Schvaluje Smlouvu o předání majetku k hospodaření a výpůjčce pozemků
uzavřenou mezi Městem Vítkov a Střediskem volného času Vítkov, příspěvková
organizace.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o předání majetku k hospodaření a výpůjčce
Z: S,ŘSVČ,VFO
pozemků.
T: 10.3.2012

1172/31

1. Schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720552040 mezi Městem Vítkov
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., který řeší změnu pojistných podmínek z
odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné služby.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720552040.
3. Ukládá zaslat dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720552040 ředitelům
příspěvkových organizací města.

1173/31

1174/31

1. Rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč FC Klokočov na pořízení
nové sekačky.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč uzavřenou mezi
městem Vítkov a FC Klokočov.
3. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace starostou města Vítkova.

Z: S,VFO
T: 4.3.2012
Z: VFO
T: 5.3.2012

Z: S,VFO
T: 4/2012

1. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Občanskému sdružení
Život dětem.
2. Schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Vítkov a Občanským
sdružením Život dětem.
3. Ukládá podepsat darovací smlouvu starostou města Vítkova.
Z: S,VFO
T: 4/2012
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1175/31

1176/31

1177/31

1. Schvaluje vyřazení knih z městské knihovny dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje prodej vyřazených knih za cenu 5,- Kč/ks s termínem prodeje do
4.5.2012.
3. Ukládá neprodané knihy zlikvidovat odvozem do sběrných surovin.

1. Schvaluje vyřazení a prodej osobního automobilu Škoda Fabia Sedan 1.4 RZV
1T99700, který je v majetku TS Vítkov.
2. Ukládá provést vyřazení osobního automobilu Škoda Fabia Sedan 1.4 RZV
1T99700.

Z: VOK
T: 6/2012

Z: ŘTS
T: 5/2012

1. Schvaluje zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky za povinnou
Ester Ferencovou u Exekutorského úřadu v aktuální výši k datu podání žádosti
včetně úhrady zálohy ve výši 3 000,-Kč soudnímu exekutorovi JUDr.Aleši
Chovancovi.
2. Ukládá podat návrh na zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky Z: ŘSBF
za povinnou Ester Ferencovou u Exekutorského úřadu v aktuální výši k datu
T: 4/2012
podání žádosti včetně úhrady zálohy ve výši 3 000,-Kč soudnímu exekutorovi
JUDr.Aleši Chovancovi.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 31. schůze Rady města Vítkova ze dne 03.04.2012

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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