USNESENÍ
13 schůze Rady města Vítkova konané dne 28. června 2011 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 514/13 do č. 588/13)
Rada města:
514/13
Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
515/13

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Provedení dendrologického posouzení stromů ve Vítkově“ firmou Safe Trees
s.r.o, IČO: 26935287, Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, dle vyhodnocení
nabídek stanovenou komisí.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o dílo na akci „Regenerace zeleně areálu koupaliště ve
Vítkově“.

Z: S,VOVÚP
T: 8/2011

516/13

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Mateřskou školou
Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace, který mění článek
o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních
údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi Z: S,VOVS
Městem Vítkov a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres Opava,
T: 9/2011
příspěvková organizace.

517/13

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Správou bytového
fondu města Vítkova, příspěvková organizace, který mění článek o fakturaci za
provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi Z: S,VOVS
Městem Vítkov a Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvková
T: 9/2011
organizace.

518/13

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Technickými službami
města Vítkova, příspěvková organizace, který mění článek o fakturaci za provoz
spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi Z: S,VOVS
Městem Vítkov a Technickými službami města Vítkova, příspěvková
T: 9/2011
organizace.

519/13

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace, který mění článek
o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních
údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi Z: S,VOVS
Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
T: 9/2011
příspěvková organizace.

520/13

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Technologické
centrum ORP Vítkov“ uzavřený mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov,
Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace, který mění článek
o fakturaci za provoz spisové služby a doplňuje ustanovení o ochraně osobních
údajů.
2. Ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřený mezi Z: S,VOVS
Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
T: 9/2011
příspěvková organizace.
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521/13

Vypovídá Smlouvu o dílo a o postoupení užívacích práv uzavřenou dne 7.11.2002
včetně dodatku ze dne 21.2.2007 mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7,
74901 Vítkov a ASPI Publishing s.r.o., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 6
ke dni 30. 6. 2011.

522/13

Vypovídá Smlouvu o dílo a o postoupení užívacích práv uzavřenou dne 5.6.2000
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov a Arnet On Line, a.s.,
Michálkovická 86/1942, 710 00 Ostrava ke dni 30. 6. 2011.

523/13

1. Schvaluje Smlouvu č. 493110432 o dodávce aktualizací programového vybavení
CODEXIS® uzavřenou mezi Městem Vítkov nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a firmou ATLAS consulting spol. s r.o. Výstavní 292/13, 709 16 OstravaMoravská Ostrava.
2. Ukládá zajistit podpis Smlouvy č. 493110432 o dodávce aktualizací
Z: S,VOVS
T: 6/2011
programového vybavení CODEXIS® uzavřenou mezi Městem Vítkov nám.
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a firmou ATLAS consulting spol. s r.o. Výstavní
292/13, 709 16 Ostrava-Moravská Ostrava.

524/13

Bere na vědomí předloženou zprávu k návrhu na vymáhání nebo odpisy
pohledávek MP Vítkov.

525/13

Ukládá podat žalobu k soudu prostřednictvím FO MěÚ Vítkov k vymáhání
pohledávky MP Vítkov u dlužníka Šťastného Jaromíra ve výši 540,- Kč.

Z: VS MP,VFO
T: 7/2011

526/13

Ukládá podat žalobu k soudu prostřednictvím FO MěÚ Vítkov k vymáhání
pohledávky MP Vítkov u dlužníka Adámka Josefa ve výši 890,- Kč.

Z: VS MP,VFO
T: 7/2011

527/13

Ukládá podat žalobu k soudu prostřednictvím FO MěÚ Vítkov k vymáhání
pohledávky MP Vítkov u dlužníka Oslizloka Roberta ve výši 700,- Kč.

Z: VS MP,VFO
T: 7/2011

528/13

Ukládá podat žalobu k soudu prostřednictvím FO MěÚ Vítkov k vymáhání
pohledávky MP Vítkov u dlužníka Nevluda Oldřicha ve výši 726,- Kč.

Z: VS MP,VFO
T: 7/2011

529/13

Ukládá podat žalobu k soudu prostřednictvím FO MěÚ Vítkov k vymáhání
pohledávky MP Vítkov u dlužníka Krasuly Josefa ve výši 601,- Kč.

Z: VS MP,VFO
T: 7/2011

530/13

Schvaluje odepsání pohledávky MP Vítkov dlužníka Studeného Zdeňka v celkové
výši 2.770,- Kč.

Z: VS MP,VFO
T: 8/2011

531/13

Schvaluje odepsání pohledávky MP Vítkov dlužníka Tobolíka Lubomíra v celkové Z: VS MP,VFO
výši 2.036,- Kč.
T: 8/2011

532/13

Schvaluje odepsání pohledávky MP Vítkov dlužníka Buriánka Michala ve výši
748,- Kč.

Z: VS MP,VFO
T: 8/2011

533/13

Schvaluje odepsání pohledávky MP Vítkov dlužníka Ference Pavla ve výši 694,Kč.

Z: VS MP,VFO
T: 8/2011

534/13

Schvaluje odepsání pohledávky MP Vítkov dlužníka Bureše Vladislava ve výši
823,- Kč.

Z: VS MP,VFO
T: 8/2011

535/13

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: 7/2011
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536/13

537/13

538/13

1. Schvaluje Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu a kina ve Vítkově
s účinnosti od 1. července 2011.
2. Ukládá starostovi města schválena pravidla podepsat.

Z: S,VOK
T: 7/2011

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě publikace s pracovním názvem „Jan Zajíc“.
2. Ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2012 částku na zajištění
vydání publikace s pracovním názvem „Jan Zajíc“.

Z: VOK
T: 9/2011

1. Uděluje souhlas k užití znaku města Vítkova Kroměřížské dráze, o.s., Osíčko
122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem na plakátech, pozvánkách a ostatních
propagačních materiálech vztahujícím se k oslavám 120 let zahájení provozu na
železniční trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou.
2. Ukládá zaslat rozhodnutí rady města zástupci žadatele Rostislavu Kolmačkovi
na adresu uvedenou v žádosti.

Z: VOK
T: 7/2011

539/13

1. Bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele Vítkovského
zpravodaje. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Tiskárna Grafico s.r.o.,
U Panského mlýna 1438/33, 747 06 Opava, IČ: 25885839, DIČ: CZ2588539.
2. Ukládá předložit smlouvu mezi Městem Vítkov a firmou Tiskárna Grafico s.r.o., Z: VOK
U Panského mlýna 1438/33, 747 06 Opava, IČ: 25885839, DIČ: CZ2588539 na T: 9.8.2011
zhotovení měsíčníku města – Vítkovského zpravodaje na jednání rady města dne
9. 8. 2011.

540/13

1. Schvaluje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově s účinnosti od 1.7.2011.
2. Zrušuje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově č. 9/2007 ze dne 12.3.2007
včetně veškerých příloh.
3. Ukládá zveřejnit Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově na webových
stránkách města.
4. Zmocňuje k uzavírání a podepisování smluv za krátkodobé pronájmy místnosti
(multifunkčního sálu) Městské knihovny ve Vítkově starostu města a tyto
pracovníky oddělení kultury: Ivanu Prokšovou (knihovnici) a Martinu Šostou
(knihovnici).

Z: S,VOK
T: 7/2011

541/13

Bere na vědomí zprávu o vrácení výpůjčky pro potřeby Andrey Bílé, osoby
zbavené způsobilosti k právním úkonům.

542/13

1. Schvaluje provedení průzkumu zmapování terénu výskytu drog ve městě Vítkov
občanským sdružením OPEN HOUSE, Bruntál, tř. Dr. E. Beneše 47.
2. Ukládá předložit zprávu o provedeném výzkumu včetně návrhu opatření.
Z: VOSV
T: 15.10.2011

543/13

1. Schvaluje mandátní smlouvu k umožnění provedení výkonu veřejné služby
osobám v hmotné nouzi mimo příspěvkové organizace města Vítkov.
2. Ukládá zajistit podepsání mandátní smlouvy mezi Městem Vítkov a Domovem
Vítkov, příspěvkovou organizací, Vítkov, Lidická 611.

Z: VOSV
T: 20.7.2011

544/13

1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a p. Petrou
Gašparikovou, bytem Komenského 154, Vítkov dle předloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31.8.2011. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 8/2011
pozbude usnesení RM o uzavření nájemní smlouvy platnosti.

545/13

1. Rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a p. Norbertem
Kováčem, bytem Komenského 146, Vítkov dle předloženého návrhu smlouvy.
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2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: S,VFO
31.8.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy pro zavinění T: 8/2011
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření nájemní smlouvy platnosti.
546/13

1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a Českým
zahrádkářským svazem, základní organizace Vítkov, se sídlem Budišovská 495,
Vítkov, IČ 70963592 dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanou organizací, a to nejpozději do Z: S,VFO
31.8.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy pro zavinění T: 8/2011
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření nájemní smlouvy platnosti.

547/13

1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a p. Marií
Lehnertovou, bytem Vodní 3, Opava dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31.8.2011. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy pro zavinění žadatele,
T: 8/2011
pozbude usnesení RM o uzavření nájemní smlouvy platnosti.

548/13

1. Rozhodla pronajmout části pozemků parc. č. 7 zahrada, parc. č. 8 ostpl.
a parc. č. 430/1 ostpl. o celkové výměře 170 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku,
na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout části pozemků parc. č. 7 zahrada, parc. č. 8
ostpl. a parc. č. 430/1 ostpl. o celkové výměře 170 m2 v k. ú. Vítkov, jako
zahrádku, na dobu neurčitou.

549/13

1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 410 zahrada o výměře 322 m2 v k. ú.
Vítkov, a to 308 m2 jako zahrádku u bytovky a 14 m2 jako zast. pozemek
kůlnou, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 410 zahrada o výměře
322 m2 v k. ú. Vítkov, a to 308 m2 jako zahrádku u bytovky a 14 m2 jako zast.
pozemek kůlnou, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 7/2011

550/13

1. Rozhodla pronajmout si pozemky parc. č. st. 336 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 746 m2, parc. č. st. 344 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2
a parc. č. 2249/4 ostpl. o výměře 859 m2 zapsaných na listu vlastnictví č. 60000
pro k. ú. Klokočov u Vítkova a to na dobu od 1.9.2011 do 31.8.2016.
2. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a Českou republikou
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel
Územního pracoviště Ostrava, IČ 69797111 dle předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanou organizací, a to nejpozději do Z: S,VFO
31.7.2011.
T: 7/2011

551/13

1. Rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu oplocení zahrádky
na části pozemku parc. č. 1410/2 ostpl. v kat. území Vítkov mezi Městem
Vítkovem, jako vlastníkem, a Jiřím Podroužkem a Ivou Jersenskou, oba bytem
Opavská 912, 749 01 Vítkov, jako stavebníkem, dle předlož. návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanými, a to
nejpozději do 31. srpna 2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy
pro zavinění žadatelů, pozbude usnesení RM o schválení smlouvy těmto
žadatelům platnosti.

552/13

1. Rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí auditorské služby číslo P 212/2011
s OK-AUDIT, s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1246, 70900 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ 47682833, dle přílohy č. 1.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí auditorské služby číslo P 212/2011
s OK-AUDIT, s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1246, 70900 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ 47682833.
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Z: VFO
T: 8/2011

Z: S,VFO
T: 6/2011

553/13

554/13

1. Rozhodla uzavřít Inominátní smlouvu o poskytnutí služby městem Vítkov
Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o., se sídlem K Nemocnici 775/76,
740 01 Nový Jičín, IČ 0884781,dle přílohy č. 1.
2. Ukládá podepsat Inominátní smlouvu o poskytnutí služby městem Vítkov
Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o., se sídlem K Nemocnici 775/76,
740 01 Nový Jičín, IČ 0884781.
1. Rozhodla o poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,- Kroměřížské dráze, o.s., se
sídlem Osíčko 122, Bystřice pod Hostýnem, IČ 22664823, na uspořádání jízd
historických osobních vlaků na trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad
Budišovkou dne 17.9.2011.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,- na uspořádání jízd
historických osobních vlaků na trati Suchdol nad Odrou -Budišov nad
Budišovkou dne 17.9.2011 uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Kroměřížskou dráhou, o.s., se sídlem Osíčko
122, Bystřice pod Hostýnem, IČ 22664823, zastoupena zástupcem náčelníka
o.s., Rostislavem Kolmačkou, DiS.
3. Pověřuje starostu města podepsat schválenou smlouvu o poskytnutí dotace.
4. Ukládá FO zajistit podepsání smlouvy, a to nejpozději do 29.7.2011. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o schválení dotace platnosti.

555/13

556/13

1. Vydala Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek s účinností od
1.7.2011.
2. Ukládá podepsat Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vedením
města.
1. Rozhodla ukončit nájemní smlouvu ze dne 2.10.2006 uzavřenou mezi městem
Vítkovem a p. Radkem Dunkou, bytem Vodní 635, Vítkov a to výpovědí ze
strany města Vítkova k datu 31.10.2011 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podat výpověď nájemní smlouvy k datu 31.10.2011.
3. Rozhodla vymáhat pohledávku za pronájem pozemku za p. Radkem Dunkou,
bytem Vodní 635, Vítkov ve výši 462,- Kč + smluvní pokuta ke dni rozhodnutí
RM prostřednictvím referenta FO, úseku centrální evidence pohledávek.
4. Ukládá zajistit zpracování předávacího protokolu – žádost o vymáhání.

557/13

1. Rozhodla ukončit nájemní smlouvu ze dne 14.6.2005 uzavřenou mezi městem
Vítkovem a p. Petrou Kalovou nyní Dunkovou, bytem Vodní 635, Vítkov a to
výpovědí ze strany města Vítkova k datu 31.10.2011 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podat výpověď nájemní smlouvy k datu 31.10.2011.
3. Rozhodla vymáhat pohledávku za pronájem pozemku za p. Petrou Dunkovou,
bytem Vodní 635, Vítkov ve výši 112,- Kč + smluvní pokuta ke dni rozhodnutí
RM prostřednictvím referenta FO, úseku centrální evidence pohledávek.
4. Ukládá zajistit zpracování předávacího protokolu – žádost o vymáhání.

558/13

1. Bere na vědomí návrh zřizovací listiny „Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace“ včetně organizačního, personálního a finančního
zabezpečení střediska.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu „Střediska volného
času Vítkov, příspěvková organizace“ s účinností od 1. ledna 2012.
3. Ukládá předložit radě města návrh podmínek konkurzního řízení na ředitele
Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace.
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Z: S,VFO
T: 6/2011

Z: S,VFO
T: 7/2011
Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 6/2011

Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 7/2011

Z: VFO
T: 7/2011

Z: VOS,MS
T: 31.8.2011
Z: VOS,MS
T: 9.8.2011

4. Ukládá předložit RM odpovědi ředitelům škol na připomínky ke koncepci
budoucího SVČ Vítkov.
559/13

560/13

561/13

562/13

563/13

564/13

565/13

1. Schvaluje bytový pořadník na období II.pololetí 2011 dle uvedení v důvodové
zprávě.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období II. pol.2011.

Z: VOS,MS
T: 9.8.2010

Z: byt.kom.
T: 31.12.2011

1. Revokuje usnesení RM č.498/12.
2. Schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě k bytu č.3 vel.1+1 „S“ ul.Švermova
č.p.246, Vítkov nájemce Anežky Hyklové.
3. Ukládá uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě k bytu č.3 vel.1+1 „S“
ul.Švermova č.p.246, Vítkov s nájemce m Anežkou Hyklovou.

Z: ŘSBF
T: 7/2011

1. Rozhodla o odložení zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky
za povinnými Janem a Marií Horvátovými u Exekutorského úřadu v částce
72 950,-Kč včetně úhrady zálohy ve výši 3 000,-Kč soudnímu exekutorovi
JUDr.Aleši Chovancovi.
2. Ukládá předložit stav pohledávky za povinnými Janem a Marií Horvátovými
k 30.6.2012.

Z: ŘSBF
T: 8/2012

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.1 vel.1+1 „S“ ul. Švermova č.p 220
ve Vítkově paní Věře Kalitové Oderská č.p.542, Vítkov.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.1 vel.1+1 „S“ Švermova ul. č.p.220
ve Vítkově na základě souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy, za podmínky
uhrazení kauce před uzavřením nájemní smlouvy, uzavření smlouvy na dobu
určitou 3 měsíců, nájemné během oprav nebude hrazeno, provedení všech
vyjmenovaných oprav, ke kterým se zájemci zavážou na vlastní náklad do tří
měsíců od podpisu nájemní smlouvy, které potvrdí technik SBF Vítkov
v předávacím protokole s paní Věrou Kalitovou bytem Oderská č.p.542,
Vítkov.
1. Schvaluje Mimořádné přidělení bytu č.3 vel.2+1 „S“ na Wolkerově ul. č.p 467
ve Vítkově nabídnout v pořadí:
1. Dana Thunová bytem Prostřední Dvůr č.p.2028.
2. Radka Jurečková bytem Opavská 96, Vítkov
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.3 vel.2+1 „S“ na Wolkerově ul.
č.p.467 ve Vítkově, za podmínky uhrazení alikvótní části započtených nákladů
v termínu do 31.07.2011 SBF Vítkov ve výši 199 637,30 Kč, na dobu určitou
od 01.08.2011 do 30.11.2025 dle souhlasu k uzavření nájemní smlouvy, ostatní
ustanovení nájemní smlouvy ze dne 20.10.2005 k výše uvedenému bytu
zůstávají beze změny.
1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.4 vel.1+1 „S“ ul. Oderská č.p 543 ve
Vítkově panu Michaelu Sivákovi Oderská č.p.542, Vítkov .
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.4 vel.1+1 „S“ ul.Oderská ul. č.p.543
ve Vítkově na základě souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy, za podmínky
uhrazení kauce před uzavřením nájemní smlouvy, uzavření smlouvy na dobu
určitou 3 měsíců, nájemné během oprav nebude hrazeno, provedení všech
vyjmenovaných oprav, ke kterým se zájemci zavážou na vlastní náklad do tří
měsíců od podpisu nájemní smlouvy, které potvrdí technik SBF Vítkov
v předávacím protokole s panem Michaelem Sivákem bytem ul.Oderská
č.p.542,Vítkov.
1. Schvaluje smlouvu o zajištění provozu a údržby (o správě) plynovodní přípojky
mezi Městem Vítkov a RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,
657 02 Brno.
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Z: ŘSBF
T: 7/2011

Z: ŘSBF
T: 7/2011

Z: ŠSBF
T: 7/2011

2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zajištění provozu a údržby
(o správě) plynovodní přípojky s RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno.
566/13

Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Zajištění centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu s využitím
dynamického nákupního systému (DNS)“.

567/13

1. Schvaluje mandátní smlouvu o poskytnutí zadavatelské činnosti, poradenské
a konzultační činnosti - výběr dodavatele zemního plynu mezi Městem Vítkov
a eCENTRE, a.s., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 za celkovou smluvní
cenu 509 539,- Kč bez DPH (za 4 leté období).
2. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy o poskytnutí zadavatelské
činnosti, poradenské a konzultační činnosti - výběr dodavatele zemního plynu
s eCENTRE, a.s., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7.

568/13

1. Schvaluje mandátní smlouvu poskytnutí zadavatelské činnosti, poradenské
a konzultační činnosti - výběr dodavatele el. energie mezi Městem Vítkov
a eCENTRE, a.s., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 za celkovou smluvní
cenu 165 548,- Kč bez DPH (za 4 leté období).
2. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy zadavatelské činnosti,
poradenské a konzultační činnosti - výběr dodavatele el. energie s eCENTRE,
a.s., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7.

Z: S,VOS
T: 7/2011

Z: S,VOS
T: 7/2011

Z: S,VOS
T: 7/2011

569/13

1. Schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání
na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el. energie pro všechna určená
odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně příspěvkových organizací
zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov a Technickými službami
města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při Z: S,VOS
centralizovaném zadání na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el.
T: 7/2011
energie pro všechna určená odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně
příspěvkových organizací zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov
a Technickými službami města Vítkova, p.o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov.

570/13

1. Schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání
na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el. energie pro všechna určená
odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně příspěvkových organizací
zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov,
Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při Z: S,VOS
centralizovaném zadání na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el.
T: 7/2011
energie pro všechna určená odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně
příspěvkových organizací zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov a
Základní školou Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace.

571/13

1. Schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání
na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el. energie pro všechna určená
odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně příspěvkových organizací
zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při Z: S,VOS
T: 7/2011
centralizovaném zadání na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el.
energie pro všechna určená odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně
příspěvkových organizací zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov
a Základní školou Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková
organizace.
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572/13

1. Schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání
na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el. energie pro všechna určená
odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně příspěvkových organizací
zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov a Mateřskou školou Vítkov,
Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při Z: S,VOS
centralizovaném zadání na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el.
T: 7/2011
energie pro všechna určená odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně
příspěvkových organizací zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov
a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace.

573/13

1. Schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání
na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el. energie pro všechna určená
odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně příspěvkových organizací
zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov a Správou bytového fondu
města Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadání na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu a el.
energie pro všechna určená odběrná místa ve vlastnictví Města Vítkova, včetně
příspěvkových organizací zřízených Městem Vítkov“ mezi Městem Vítkov a
Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21,
Vítkov.

Z: S,VOS
T: 7/2011

574/13

Ukládá předložit vyhodnocení nákupu elektrické energie a zemního plynu.

575/13

1. Schvaluje dohodu č. 00300-870/BSONP/OP/K/2011/D1 o uzavření dodatku ke
smlouvě o nájmu a provozování vodního díla ze dne 3.1.2011 mezi Městem
Vítkov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem
Ostrava , 28 října 169, PSČ 709 45.
2. Pověřuje starostu města podpisem dohody č.00300-870/BSONP/OP/K/2011/D1 Z: S,VOS
o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla ze dne
T: 7/2011
3.1.2011 mezi Městem Vítkov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a.s. se sídlem Ostrava , 28 října 169 , PSČ 709 45.

576/13

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Zateplení fasády bytového domu Bezručova 619, Vítkov“ dle přiloženého
vyhodnocení nabídek komisí stanovenou SBF Vítkov.
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková
organizace, Opavská 21,Vítkov, uzavřít smlouvu o dílo na akci:
„ Zateplení fasády bytového domu Bezručova 619, Vítkov“ s firmou KOWIT
PLUS, s.r.o.,Březová 3272/8, 747 21 Kravaře.

577/13

Z: VOS
T: 6/2012

Z: ŘSBF
T: 7/2011

1. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na organizaci veřejné
zakázky dle zákona 137/2006 Sb. na dodavatele stavby projektu: „Stavební
úpravy a půdní vestavba hasičské zbrojnice ve Vítkově“ uchazeči ITM, institut
pro vzdělávání a poradenství, s. r. o., Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00.
2. Schvaluje mandátní smlouvu na zajištění organizace veřejné zakázky dle zákona
137/2006 Sb. na dodavatele stavby projektu: „Stavební úpravy a půdní vestavba
hasičské zbrojnice ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov a ITM, institut pro
vzdělávání a poradenství, s. r. o., Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00 za
celkovou smluvní cenu 33 600,- Kč včetně DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem mandátní smlouvy s ITM, institut pro
Z: S,VOS
vzdělávání a poradenství, s. r. o., Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, na
T: 7/2011
zajištění organizace veřejné zakázky dle zákona 137/2006 Sb. na dodavatele
stavby projektu: „Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské zbrojnice ve
Vítkově“.

Usnesení 13. schůze Rady města Vítkova ze dne 28.06.2011

Strana 8 (celkem 10)

578/13

1. Schvaluje splátkový kalendář pro pana Viléma Staňka, bytem Vítkov, Švermova
538 na pohledávku ve výši 18 864,32 Kč, vzniklou nedoplatkem nákladů
spojených s pronájmem vinárny v kulturním domě ve Vítkově. Za měsíc
červenec 2011 – 3 864,32 a dalších pět splátek po 3 000,- Kč. První splátka bude
uhrazena do 31.7.2011 ve výši 3864,32 Kč, zbylá částka bude uhrazena
v následujících pěti měsíčních splátkách ve výši 3000,- Kč vždy k poslednímu
dni v měsíci.
2. Ukládá informovat pana V. Staňka, bytem Vítkov, Švermova 538 o usnesení
Z: VOS
rady města.
T: 30.6.2011

579/13

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu
z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17 Praha 4
s účinnosti od 1. 7. 2011, kdy obec pověřuje TS Vítkov, p.o. plněním povinností
vyplývající ze smlouvy.
Z: S,VOS
2. Ukládá starostovi města uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadu z obalů, mezi Městem Vítkov a firmou EKO-KOM,
T: 30.6.2011
a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17 Praha 4 s účinnosti od 1. 7. 2011.

580/13

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – využití poradenských služeb s fa.
FORESTA-SG a.s. se sídlem Horní náměstí 1, Vsetín z důvodu prodloužení
termínu o 2 měsíce do 20.8.2011.
2. Ukládá starostovi města uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – využití
poradenských služeb mezi městem Vítkov a fa. FORESTA –SG a.s., se sídlem
Horní náměstí 1, Vsetín s účinnosti od 1. 7. 2011.

Z: S,VOS
T: 30.6.2011

581/13

1. Pronajímá nebytové prostory objektu Vodní 343,Vítkov, Základní umělecké
škole Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, na dobu určitou od
1.9.2011 do 30.8.2016, za účelem výuky uměleckých oborů a využití pro
volnočasové a pohybové aktivity, nájem ve výši ročních nákladů za elektrickou
energii, plyn, vodné a stočné a to zálohově za každé čtvrtletí ve výši 15 000,Kč.
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor objektu Vodní
343, Vítkov mezi Městem Vítkov a Základní uměleckou školou Vítkov, Lidická
639, příspěvková organizace s účinnosti od 1.9.2011.
3. Ukládá starostovi města uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových
Z: S,VOS
prostor objektu Vodní 343, Vítkov se Základní uměleckou školou Vítkov,
T: 30.8.2011
Lidická 639, příspěvková organizace s účinnosti od 1.9.2011.

582/13

1. Pronajímá část nebytových prostor Klokočovská 223, Vítkov, o velikosti
15,33 m2 Občanskému sdružení TULIPÁN, se sídlem ČSA 238, Bohumín na
dobu neurčitou od 1.8.2011, za účelem dluhového poradenství, rad jak
postupovat při exekucích, besed a společných akcí pro děti a rodiče, nájem 100
Kč/rok.
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části nebytových prostor Klokočovská
223, Vítkov mezi městem Vítkov zastoupené SBF Vítkov a Občanským
sdružením TULIPÁN, se sídlem ČSA 238, Bohumín s účinnosti od 1.8.2011.
3. Ukládá SBF Vítkov jménem Města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu na
Z: SBF
T: 30.7.2011
pronájem části nebytových prostor s Občanským sdružením TULIPÁN se
sídlem ČSA 238, Bohumín s účinnosti od 1.8.2011.

583/13

1. Schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
v kině v ulici Komenského 139 Vítkov do 30.08.2011.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních
deskách.
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Z: VOS
T: 30.6.2011

584/13

585/13

586/13

587/13

588/13

1. Schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
v 1. poschodí kulturního domu ve Vítkově do 09.08.2011.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních
deskách.
1. Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní školy Vítkov, Opavská 22,
okres Opava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.

1. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.

1. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova
629, okres Opava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.

1. Bere na vědomí zaslání dopisu a podkladových materiálů vlastníkům
nemovitosti ve Vítkově, ulice Opavská č.p.58.
2. Ukládá podat zprávu o vývoji kolem nemovitosti na ulici Opavské č.p. 58 ve
Vítkově.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VOS
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Z: VOS
T: 7/2011

Z: VFO,MS
T: 10/2011

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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