USNESENÍ
40. schůze Rady města Vítkova konané dne 13. prosince 2016 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1520/40 do č. 1580/40)
Rada města:
1520/40 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1521/40

1. Schvaluje Smlouvu č. 01/2017 o dodávce tepla a teplé užitkové vody, uzavřené
mezi dodavatelem Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou
organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov a odběratelem městem Vítkovem.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy č. 01/2017 o dodávce tepla a teplé
užitkové vody.

Z: S,VOVS
T: 30.12.2016

1522/40

1. Schvaluje Smlouvu č. 02/2017 o dodávce tepla a teplé užitkové vody, uzavřené
mezi dodavatelem Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou
organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov a odběratelem městem Vítkovem.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy č. 02/2017 o dodávce tepla a teplé Z: S,VOVS
užitkové vody.
T: 30.12.2016

1523/40

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal
pan František Hopp, a změnu části plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura na plochu smíšenou obytnou vesnickou na pozemcích parc.č. 1462
(zahrada), st.p. 1462/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a st.p. 1462/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) k.ú. Vítkov v zastavěném území – lokalita u nemocnice.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 3 dle návrhu
usnesení pro zastupitelstvo města.

1524/40

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který podal
pan Daniel Jiříček, a změnu části pozemku parc.č. 2355/4 (ostatní plochaneplodná půda) a část pozemku parc.č. 2356/2 (ostatní plocha-neplodná půda)
k.ú. Klokočov u Vítkova z nezastavěné plochy zeleně přírodního charakteru do
návrhové plochy smíšené obytné vesnické.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle návrhu
usnesení pro zastupitelstvo města.

1525/40

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podala stavební firma RENESA s.r.o. Opava a změnu části návrhové plochy pro
výrobu a skladování – lehký průmysl na pozemku parc.č. 1329/5 k.ú. Vítkov
vymezenou pro výstavbu fotovoltaické elektrárny na plochu bydlení –
individuální v rodinných domech městské a příměstské.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle návrhu
usnesení pro zastupitelstvo města.

1526/40

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podala a.s. Panství Morava Staré Těchanovice a změnu návrhové plochy pro
výrobu a skladování – lehký průmysl určenou pro umístění fotovoltaické
elektrárny na plochu návrhovou pro bydlení individuální v rodinných domech
městské
a příměstské na pozemcích parc.č. 1329/1 (ostatní plocha); parc.
č. 1325 (zbořeniště); parc.č. 1326/4 (zbořeniště); parc.č. 1326/5 (zbořeniště);
parc.č. 1326/1(ostatní plocha).
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle návrhu
usnesení pro zastupitelstvo města.
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1527/40

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu města
Vítkova na změnu části plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných
ploch na části pozemku parc.č. 197/1 (ostatní plocha) k.ú. Jelenice na plochu
smíšenou obytnou vesnickou.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova schválit variantu č. 1 dle návrhu
usnesení pro zastupitelstvo města.

1528/40

1. Schvaluje poskytnutí peněžních darů za přípravu a účast na občansko–
společenských aktech a slavnostech dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyplatit dary za rok 2016 dle důvodové zprávy.

1529/40

Doporučuje vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 8/2016 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

1530/40

1. Schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého vystoupení „Na kouzelném
paloučku s hosty Jů a Hele“ mezi městem Vítkov a Loutkohereckou skupinou,
zast. Peterem Ďuricou, Sokolovská 74, 186 00 Praha 8.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOSČŽÚ
T: 1/2017

Z: S,VOK
T: 12/2016

1531/40

1. Bere na vědomí Akční plán zlepšování pro rok 2017 projektu Zdravé město
a místní Agendy 21 ve Vítkově.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Akční plán zlepšování pro rok 2017
projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve Vítkově.

1532/40

Bere na vědomí zprávu o přípravě Dne města – Vítkov 2017.

1533/40

Bere na vědomí zprávu o řešení problémů vzešlých z veřejného fóra v květnu
2016.

1534/40

1. Schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého vystoupení skupiny Rockoví Lišáci
v rámci programu Dne města – Vítkov 2017 mezi městem Vítkov a Jiřím
Potáčem, nar. 12.10.1989 Zdeňka Fibicha 1209, 757 01 Valašské Meziříčí.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 12/2016

1535/40 Bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 7. listopadu a 5. prosince 2016.
1536/40

1. Schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na účetní
období 2017 dle přílohy důvodové zprávy.
2. Schvaluje Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších
předpisů na účetní období 2017 dle přílohy důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 17 zákona
Z: VOK
č. 106/1999 Sb., nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb.
T: 12/2016
na rok 2017.
4. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníku úhrad na rok 2018.
Z: VOK
T: 11/2017

1537/40

1. Schvaluje Kupní smlouvu na koupi stolů a vozíku do kulturního domu ve
Vítkově mezi městem Vítkov a Iridium spol. s r.o., Božetěchova 3021/19,
612 00 Brno, IČ 46900667.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Usnesení 40. schůze Rady města Vítkova ze dne 13.12.2016

Strana 2 (celkem 9)

Z: S,VOK
T: 22.12.2016

1538/40

1539/40

1. Souhlasí s poskytováním sociální služby Sociální poradenství prostřednictvím
poskytovatele služby - Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČO
62351052, v době od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
2. Rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč Charitě Odry, Hranická
162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052 za provoz služby odborného sociálního
poradenství na rok 2017.
3. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Charitou Odry, Hranická
162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052 na provoz služby odborného poradenství
na rok 2017.
4. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a Charitou
Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052.

Z: S,VOSV
T: 1/2017

5. Ukládá poskytnout dotaci ve výši 30 000,- Kč na účet Charity Odry, Hranická
162/36, 742 35 Odry, IČO 62351052.

Z: VOSV
T: 2/2017

6. Ukládá informovat o průběhu sociální služby Sociální poradenství.

Z: VOSV
T: 2/2018

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních
služeb.

Z: VOSV
T: 12/2017

1540/40

Bere na vědomí návrh Strategického plánu sociálního začleňování.

1541/40

1. Bere na vědomí informaci o využití služeb Denního stacionáře občany Vítkova
prostřednictvím Charity Odry, Hrnčířská 162/36, 742 35 Odry, IČ 62351052.
2. Bere na vědomí informaci o poskytnutí dotací Domovu Vítkov, p.o., Lidická
611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951.

1542/40

Bere na vědomí informaci o zapojení vítkovských rodin do projektu „Inkluzivní
vzdělávání“.

1543/40

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci mezi městem
Vítkov a obcí Čermná ve Slezsku ve věci manažera Strategického plánu
sociálního začleňování.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
mezi městem Vítkov a městem Budišov nad Budišovkou ve věci manažera
Strategického plánu sociálního začleňování.

1544/40

1. Souhlasí s návrhem rozpočtu města Vítkova pro rok 2017 včetně návrhu
závazných ukazatelů.
2. Doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2017.
3. Ukládá školským zařízením města odvádět zálohově odvod odpisů z investičních Z: VFO
T: od 1.1.2017
fondů v pravidelných čtvrtletních splátkách na účet města, a to v následujícím
měsíci po uplynutí čtvrtletí. Splátka odvodu za poslední čtvrtletí, kde dojde
k vyúčtování, bude realizována v prosinci.

1545/40

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu „Pozemky k výstavbě RD“.
2. Doporučuje ZM schválit prodej a zveřejnit záměry prodat tyto pozemky:
 kat. území Vítkov:
 část parc. č. 1350/7 ostpl. a parc. č. 1353 ostpl. o souhrnné výměře cca
920 m2
 kat. území Klokočov u Vítkova:
 parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2
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 parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2
 parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2
 parc. č. 1039/1 orná půda o výměře 2547 m2
 parc. č. 1044/4 ostpl. o výměře 1112 m2
část parc. č. 2250/1, a to dle geometrického plánu č. 608-164/2016 parc. č. 2250/7
trvalý travní porost o výměře 696 m2
1546/40

Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 1699/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, a parc. č. 3207/10 orná půda o souhrnné výměře cca 200 m2 (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem rozšíření
pozemku k podnikání v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní
kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.

1547/40 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1699/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov za účelem rozšíření pozemku k podnikání v průmyslové zóně
na Dělnické ul. ve Vítkově, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle
důvodové zprávy.
1548/40

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 864/48 trvalý travní porost
o výměře cca 550 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Nové Těchanovice jako zahradu u RD žadatele čp. 71 v Zálužné, za základní kupní
cenu ve výši Kč 50,-/m2, dle důvodové zprávy.

1549/40

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Majetkoprávní záležitosti“.

1550/40

1. Bere na vědomí nabídku koupě pozemků parc. č. 1924/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 446 m2, jehož součástí je budova čp. 664, parc. č. 1923/2
zastavěná plocha a nádvoří - dvůr o výměře 25 m2 a parc. č. 1924/10 zastavěná
plocha a nádvoří - dvůr o výměře 143 m2 v kat. území Vítkov, od Jarmily
Hanákové, nar. 31. 3. 1940, bytem Československé armády 335/87, 715 00
Ostrava – Michálkovice.
2. Nedoporučuje ZM schválit koupi pozemků parc. č. 1924/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 446 m2, jehož součástí je budova čp. 664, parc. č. 1923/2
zastavěná plocha a nádvoří - dvůr o výměře 25 m2 a parc. č. 1924/10 zastavěná
plocha a nádvoří - dvůr o výměře 143 m2 v kat. území Vítkov, od Jarmily
Hanákové, nar. 31. 3. 1940, bytem Československé armády 335/87, 715 00
Ostrava – Michálkovice, dle důvodové zprávy.

1551/40

Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.

1552/40

1. Rozhodla o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 22. 3. 2006 mezi městem
Vítkovem a Věrou Malíkovou, nar. 2. 4. 1934, bytem Holasova 16, 700 30
Ostrava – Hrabůvka, na pronájem části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní
porost o celkové výměře 170 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci a to
dohodou ke dni 31. 12. 2016.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti se
jmenovanou, a to nejpozději do 31. 12. 2016. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření dohody pro zavinění žadatelky, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení rady města.
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Z: VFO
T: 12/2016
Z: VFO
T: 12/2016

1553/40

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1469/38 ze dne 8. 11. 2016 nájemní
smlouvu, mezi městem Vítkovem a Pavlem Chocenským, nar. 19. 4. 1958,
bytem Václava Jiřikovského 174/52, 700 30 Ostrava - Dubina, na pronájem části
pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o celkové výměře 300 m2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci, za cenu 10,- Kč /m2/rok, na dobu
neurčitou dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: VFO
31. 1. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 1/2017
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1554/40

1. Rozhodla vypůjčit pozemek parc. č. 670/19 ostatní plocha o výměře 365 m2
v k. ú. Vítkov, k realizaci „Redislokace pošty 749 01 Vítkov 1, Těchanovická
325, Vítkov“, na dobu určitou do 31. 12. 2020.
2. Ukládá zveřejnit záměr vypůjčit pozemek parc. č. 670/19 ostatní plocha
Z: VFO
o výměře 365 m2 v k. ú. Vítkov, k realizaci „Redislokace pošty 749 01 Vítkov 1, T: 12/2016
Těchanovická 325, Vítkov“, na dobu určitou do 31. 12. 2020.

1555/40

1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 732/2 trvalý travní porost o výměře
406 m2 v k. ú. Nově Těchanovice, jako zahradu, za cenu 2,- Kč /m2/rok, na
dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 732/2 trvalý travní porost
o výměře 406 m2 v k. ú. Nově Těchanovice, jako zahradu, za cenu 2,- Kč
/m2/rok, na dobu neurčitou.

1556/40

Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č.11/2016
dle přílohy č. 1 v celkové výši 716 038 Kč.

1557/40

1. Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace Tělovýchovné
Jednotě z Vítkova na rekonstrukci škvárového hřiště, kterým se upravuje výše
dotace o 189 784 Kč na celkovou částku 4 609 313 Kč a termín časového
vymezení a vyúčtování dotace do 31. 5. 2017.
2. Ukládá uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi
městem Vítkov, IČ 00300870 se sídlem nám. Jana Zajíce 7, Vítkov
a Tělovýchovnou Jednotou, z. s., IČ 44941412 se sídlem Husova 653, Vítkov.

1558/40

Pozastavuje vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěru z FRB na rok 2017
z důvodu neplnění podmínek poskytovatele dle nového zákona č. 257/2016 Sb.
o spotřebitelském úvěru účinného od 1. 12. 2016.

1559/40

Bere na vědomí žádost o převedení části nesplacené zápůjčky z roku 2014 ve výši
700 tis. Kč na investiční příspěvek v roce 2017 na nákup techniky.

1560/40

1. Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2016.
2. Ukládá předložit zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2017.

Z: VFO
T: 12/2016

Z: S,VFO
T: 12/2016

Z: VOS
T: 12/2017

1561/40

1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na období
I. pol. 2017.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období I. pol.2017.
Z: VOS
T: 31.12.2017

1562/40

Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotací a investičních akcích za rok
2016 a připravovaných akcích na rok 2017.

1563/40

1. Schvaluje mzdový výměr ředitelce Správa bytového fondu města Vítkova,
příspěvková organizace se sídlem Opavská 21 paní Zdeňce Novákové
dle důvodové zprávy s účinnosti od 1.ledna 2017.
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2. Ukládá předat mzdový výměr ředitelce Správa bytového fondu města Vítkova,
příspěvková organizace se sídlem Opavská 21 paní Zdeňce Novákové
s účinnosti od 1.ledna 2017.
1564/40

1565/40

1. Rozhodla o pronájmu objektu Vodní 343,Vítkov, na p.č. 2075/3 v k.ú. Vítkov
Základní umělecké škole Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace,
IČ: 47813598 na dobu určitou od 1.1..2017 do 31.12.2017, za účelem výuky
uměleckých oborů a využití pro volnočasové a pohybové aktivity, nájem ve
výši 6 000,-Kč/rok.
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem objektu Vodní 343, Vítkov , na
p.č.2075/3 v k.ú. Vítkov, mezi městem Vítkov a Základní uměleckou školou
Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, IČ: 47813598 s účinnosti od
1.1.2017.
3. Ukládá .starostovi města uzavřít nájemní smlouvu na pronájem objektu Vodní
343, Vítkov se Základní uměleckou školou Vítkov, Lidická 639, příspěvková
organizace s účinnosti IČ: 47813598 s účinnosti od 1. 1.2017.
1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: „Rekonstrukce
koupaliště ve Vítkově“ v pořadí:
1. uchazeč: RENOVA OPAVA, spol. s r. o., Bechlinská 705/2, 199 00 Praha –
Letňany, IČ 44738773
2. uchazeč: KARETA, s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213
dle přiložené zprávy o hodnocení nabídek.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na zakázku: „Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově“
mezi RENOVOU OPAVA, spol. s r. o., Bechlinská 705/2, 199 00 Praha –
Letňany, IČ 44738773 a městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870, za celkovou smluvní cenu 14 300 248,-Kč bez DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na zakázku: „Rekonstrukce
koupaliště ve Vítkově“ mezi RENOVOU OPAVA, spol. s r. o., Bechlinská
705/2, 199 00 Praha – Letňany, IČ 44738773 a městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, za celkovou smluvní cenu 14 300 248,Kč bez DPH, a to po uplynutí zákonných lhůt.

Z: VOS
T: 12/2016

Z: S,VOS
T: 31.12.2016

Z: S,VOS
T: 1/2017

1566/40

1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Řešení
bezbariérového přístupu v ZŠG Vítkov“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách a v souladu s metodickým pokynem pro oblast
zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 vydaným Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR.
2. Schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění dotační akce „Řešení bezbariérového
přístupu v ZŠG Vítkov“ mezi městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870 a Bon Finance s. r. o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČ 29454760 za smluvní cenu 118.000,- Kč bez DPH, a to za
předpokladu, že bude schválen zastupitelstvem města souhlas s podáním žádosti
o dotaci.
Z: S,VOS
3. Ukládá starostovi města podepsat příkazní smlouvu na zajištění dotační akce
T: 12/2016
„Řešení bezbariérového přístupu v ZŠG Vítkov“ mezi městem Vítkov, nám.
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Bon finance s. r. o., 28 října
68/165, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 29454760, a to za předpokladu, že
bude schválen zastupitelstvem města souhlas s podáním žádosti o dotaci.

1567/40

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci ve výzvě Podpora
škol formou projektu zjednodušeného financování – Šablony pro SŠ a VOŠ
v rámci OP VVV na projekt „Společně ve středním vzdělávání“ a zároveň
doporučuje schválit návratnou finanční výpomoc ve výši 200.000,- Kč.
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1568/40

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení souboru činností pro akci
„Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jejímž
předmětem je vyčíslení více prací při zpracování energetického auditu, mezi
městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a společností
TEDEAS, s. r. o., Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 25863061.
2. Ukládá / podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení souboru činností pro
akci „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, jejímž
předmětem je vyčíslení více prací při zpracování energetického auditu, mezi
městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 300870 a společností
TEDEAS, s. r. o., Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 25863061.

Z: S,VOS
T: 1/2017

1569/40

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci „Energetické úspory
tělocvičny ZŠG Vítkov“, jejímž předmětem je vyčíslení víceprací při zpracování
projektové dokumentace ve výši 36.300,- Kč včetně DPH, mezi městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Ing. Jiří Londýnem,
Kolmá 514, 747 64 Velká Polom, IČ 75206609.
Z: S,VOS
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci
T: 1/2017
„Energetické úspory tělocvičny ZŠG Vítkov“, jejímž předmětem je vyčíslení
víceprací při zpracování projektové dokumentace ve výši 36.300,- Kč včetně
DPH, mezi městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a Ing. Jiří Londýnem, Kolmá 514, 747 64 Velká Polom, IČ 75206609.

1570/40

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v Programu
obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji na rok 2017 vyhlášeném Moravskoslezským krajem, na
projekt „Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“.

1571/40

Revokuje usnesení č. 1457/38 ze dne 8.11.2016 ve znění:
1. „Bere na vědomí informace o připravovaném projektu
„Moderní úřad Vítkov – zavádění nových technologií“ pro
podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního
operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.
2. Souhlasí s obsahovou náplní připravovaného projektu
„Moderní úřad Vítkov – zavádění nových technologií“ do
Integrovaného regionálního operačního programu, do výzvy
č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura II.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti
o dotaci na projekt „Moderní úřad Vítkov – zavádění nových
technologií“ do Integrovaného regionálního operačního
programu, výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura II.“

1572/40

1. Bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Moderní úřad Vítkov –
zavádění nových technologií“ pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného
regionálního operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.
2. Souhlasí s obsahovou náplní připravovaného projektu v bodech 1 - 4 „Moderní
úřad Vítkov – zavádění nových technologií“ do Integrovaného regionálního
operačního programu, do výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura II.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt
„Moderní úřad Vítkov – zavádění nových technologií“ v rozsahu bodů 1 - 4 do
Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické
informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Usnesení 40. schůze Rady města Vítkova ze dne 13.12.2016

Strana 7 (celkem 9)

1573/40

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2 - Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, na realizaci projektu
„Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov“ (registrační číslo
projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001847) v celkové výši 860 391,09 Kč.
2. Bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně přílohy Podmínky
rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory bytového domu
Selská 944, Vítkov, registrační číslo projektu:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001847.

1574/40

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2 - Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, na realizaci projektu
„Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov“ (registrační číslo
projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001848).
2. Bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně přílohy Podmínky
rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Energetické úspory bytového domu
Fučíkova 373, Vítkov“ (registrační číslo projektu:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001848).

1575/40

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je změna
přenesené daňové povinnosti na DPH, dle Smlouvy o dílo uzavřené dne
20.7.2016 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213 u akce
„Vítkov – oprava místní komunikace ke garážím ul. Komenského“.
2. Ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je změna
přenesené daňové povinnosti na DPH, Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.7.2016
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213 u akce „Vítkov –
oprava místní komunikace ke garážím ul. Komenského“.

Z: VOS
T: 12/2016

1576/40

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu
prevence kriminality (dále PPK) v roce 2017, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra,
na projekt „Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově“.

1577/40

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p.o., IČ: 70996288 dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p.o. , IČ: 70996288 dle přiloženého seznamu na město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s vyřazením majetku z používání
a evidence z Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o., IČ:
70996288 dle důvodové zprávy.

1578/40

1. Schvaluje doplnění zápisu v rejstříku škol a školských zařízení pro Základní
školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 69987181 se sídlem
Vítkov, Komenského 754 a to doplněním dalšího místa poskytování vzdělávání
s účinnosti od 1.1. 2017 o - Vítkov, Husova 653, 749 01 Vítkov –Sokolovna.
2. Ukládá informovat ředitelku Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková
Z: VOS
organizace, IČ: 69987181 o schválení nového místa poskytování vzdělávání
T: 12/2016
v rejstříku škol a školských zařízení.

1579/40

Bere na vědomí zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2016.
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1580/40

Bere na vědomí zprávu o náhradě ušlého výdělku zastupitelům města pro rok 2017.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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