USNESENÍ
38. schůze Rady města Vítkova konané dne 28. srpna 2012 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1374/38 do č. 1428/38)
Rada města:
1374/38 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1375/38

1. Bere na vědomí zprávu o možnosti zřízení výtahu v domech s pečovatelskou
službou a o bytových poměrech žadatelů o přidělení bytu v DPS.
2. Ukládá prověřit možnost přestavby výtahu v bytovém domě na ulici Budišovské Z: ŘSBF,SOC
č.p. 877.
T: 10/2012

1376/38

1. Schvaluje Smlouvu na zhotovení tiskových propagačních materiálu pro projekt
„Česko-polské knihovnictví“ mezi RAP GROUP s.r.o., Hranická 868, 757 01
Valašské Meziříčí a Městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1377/38

1378/38

1379/38

1380/38

1381/38

1382/38

1383/38

1. Bere na vědomí zprávu o akcích pořádaných Městem Vítkov ve II. čtvrtletí
2012.
2. Ukládá předložit zprávu o akcích oddělení kultury za III. čtvrtletí 2012.

1. Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor Městské knihovny ve Vítkově,
pobočka Vítkov – Podhradí mezi Městem Vítkov a Střední školou, Vítkov –
Podhradí, příspěvková organizace, Podhradí 2066, 749 01 Vítkov,
IČ 14616068.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Neschvaluje prominutí poplatku za čtyři hlášení městského rozhlasu v rozsahu
uvedeném v příloze ve dnech 29. – 31. srpna 2012 Vodnímu mlýnu Wesselský,
Loučky u Oder na akci „Fajne léto“, která probíhá v rámci projektu „Techno
trasa frčí“.
2. Ukládá Informovat pořadatele akce o rozhodnutí rady města.

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření TS Vítkov za I. pololetí 2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2012.

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření SBF Vítkov za I. pololetí 2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření SBF za rok 2012.

1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Husově ul. č.p.631 s panem Janem Mikem bytem tamtéž na dobu určitou od
01.09.2012 do 30.11.2012.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvy k bytu č. 7 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Husově ul. č.p.631 s panem Janem Mikem bytem tamtéž na dobu určitou od
01.09.2012 do 30.11.2012.
1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.5 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Klokočovské ul. č.p.223 s paní Natašou Bílou bytem tamtéž na dobu určitou
od 01.09.2012 do 30.11.2012.
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Z: S,VOK
T: 9/2012

Z: VOK
T: 10/2012

Z: S,VOK
T: 8/2012

Z: VOK
T: 8/2012

Z: VOS
T: 2/2013

Z: VOS
T: 2/2013

Z: ŘSBF
T: 9/2012

2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvy k bytu č.5 vel.2+1 „S“ ve Vítkově na
Klokočovské ul. č.p.223 s paní Natašou Bílou bytem tamtéž na dobu určitou
od 01.09.2012 do 30.11.2012.

Z: ŘSBF
T: 9/2012

1384/38

1. Nesouhlasí se stanoviskem bytové komise při RM k nezařazení žádosti o byt
paní Petry Šimonové bytem Vítkov, ul.Selská č.p.949 do evidence
uchazečů o byt ve vlastnictví města Vítkova, uvedené v důvodové zprávě.
2. Ukládá zařadit paní Petru Šimonovou do evidence uchazečů o byt.
Z: VOS
T: 9/2012
Z: S,VOS
3. Ukládá informovat žadatelku o přijatém usnesení Rady města Vítkova.
T: 9/2012

1385/38

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č.2 vel.1+kk„S“ ve Vítkově-Podhradí č.p.
2020 panu Vlastimilu Žižkovi bytem Vítkov, ul.Dělnická č.p.673.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.2 vel.1+kk „S“ ve Vítkově-Podhradí
č.p.2020 s panem Vlastimilem Žižkou bytem Vítkov,ul. Dělnická č.p.673
za podmínky uhrazení kauce před uzavřením nájemní smlouvy, na dobu
určitou 12 měsíců, vrácení bytu č.4 vel.1+1 „S“ Vítkov,ul.Dělnická 673
pronajimateli.

Z: ŘSBF
T: 8/2012

1386/38

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 3 644,-Kč
za Irenou Potenskou, za služby, dle důvodové zprávy.
Z: ŘSBF
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši
3 644,-Kč za Irenou Potenskou.
T: 9/2012

1387/38

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 10 320,Kč za Jiřím Hendrichem, za služby, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši
10 320,-Kč za Jiřím Hendrichem.

Z: ŘSBF
T: 9/2012

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 221,-Kč
za Hanou Pospíšilovou, za služby, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši 221,Kč za Hanou Pospíšilovou.

Z: ŘSBF
T: 9/2012

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 998,-Kč
za Adélou Satkovou, za služby, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši 998,Kč za Adélou Satkovou.

Z: ŘSBF
T: 9/2012

1388/38

1389/38

1390/38

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 4 318,-Kč
za Petrem Zelenkou, za nájem a služby, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši
Z: ŘSBF
4 318,-Kč za Petrem Zelenkou.
T: 9/2012

1391/38

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 1000 ,-Kč
za Václavem Malým, za fakturaci, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši
Z: ŘSBF
1 000,-Kč za Václavem Malým.
T: 9/2012

1392/38

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 1 003,-Kč
za Milenou Mazáčovou, za služby, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši
Z: ŘSBF
1 003,-Kč za Milenou Mazáčovou.
T: 9/2012

1393/38

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 1 479,-Kč
za Annou Kováčovou, za služby, dle důvodové zprávy.
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2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši
1 479,-Kč za Annou Kováčovou.
1394/38

Doporučuje ZM schválit odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve
výši 41 822,-Kč za Helenou Kováčovou, za nájem, služby a odpady, dle důvodové
zprávy.

1395/38

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření ZŠ Vítkov, Opavská 22, okres
Opava za I. pololetí roku 2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2012.

1396/38

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření ZŠ Vítkov, Komenského 754,
okres Opava za I. pololetí roku 2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2012.

1397/38

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku telefonní ústředny a parních
kotlů od Základní školy Vítkov, Komenského 754, okres Opava p.o.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku telefonní ústředny a parních kotlů od
Základní školy Vítkov, Komenského 754, okres Opava, p.o na Město
Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku
telefonní ústředny a parních kotlů od Základní školy Vítkov,
Komenského 754, okres Opava p.o.

1398/38

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření MŠ Vítkov, Husova 629, okres
Opava za I. pololetí roku 2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2012.

1399/38

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření SVČ Vítkov, Bezručova 585 za
I. pololetí roku 2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2012.

Z: ŘSBF
T: 9/2012

Z: VOS
T: 2/2013

Z: VOS
T: 2/2013

Z: VOS
T: 2/2013

Z: VOS
T: 2/2013

1400/38

Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s přijetím finančního daru
30 000,- Kč na činnost mažoretek od firmy SEVEN SPORT s.r.o.,
dle důvodové zprávy.

1401/38

1. Schvaluje platový výměr Mgr. Dáši Kalužové, pověřené řízením ZŠ Vítkov,
Opavská 22, okres Opava p.o. dle důvodové zprávy s účinnosti od 1. září 2012.
2. Ukládá předat platový výměr Mgr. Dáši Kalužové, pověřené řízením ZŠ
Z: VOS
Vítkov, Opavská 22, okres Opava, p.o. s účinnosti od 1. září 2012.
T: 31.8.2012

1402/38

1. Odmítá nabídku na převzetí nepotřebného svěřeného majetku prodejních
stánků i.č. 2918, 2919, a 2920 Technických služeb města Vítkova
příspěvkové organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov na město Vítkov.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného svěřeného majetku prodejních stánků
i.č. 2918,2919 a 2920 Technických služeb města Vítkova příspěvkové
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek prodejní stánky i.č.2918,2919 a 2920
z používání a evidence Technických služeb města Vítkova, příspěvkové
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
4. Ukládá nabídnout vyřazený majetek prodejní stánky i.č.2918,2919 a 2920
k odprodeji za šrotovou cenu.
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Z: ŘTS
T: 9/2012
Z: ŘTS
T: 9/2012

1403/38

1. Rozhodla o pronájmu nebytových prostor v budově autobusové čekárny na
autobusovém nádraží na Opavské ul. ve Vítkově na p.č.780/2 v k.ú.Vítkov,
o velikosti 8m2 a 11,3m2 paní Vladimíře Strakové, bytem Vítkov, Selská 942,
na dobu neurčitou od 15.09.2012 za účelem prodeje tabákových, novinových
produktů a provozování občerstvení bez alkoholických nápojů, nájem 1.300,Kč/m2/rok a každoroční navýšení o míru inflace předchozího roku .
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v budově
autobusové čekárny na autobusovém nádraží na Opavské ul. ve Vítkově
p.č. 780/2 v k.ú. Vítkov mezi Městem Vítkov, zastoupené TS Vítkov a paní
Vladimírou Strakovou, bytem Vítkov, Selská 942 s účinnosti od 15.09.2012.
Z: ŘTS
3. Ukládá TS Vítkov jménem Města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu s paní
Vladimírou Strakovou, bytem Vítkov, Selská 942 na pronájem nebytových
T: 15.9.2012
prostor v autobusové čekárny na autobusovém nádraží na Opavské ul. ve
Vítkově a to nejpozději 15.09.2012.Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení rady města o uzavření
smlouvy platnosti.

1404/38

1. Bere na vědomí požadavek občanů města na souvislou opravu místní
komunikace 39c ul.Úvozní ve Vítkově.
2. Schvaluje použití finančních prostředků na opravy místních komunikací ve výši
304 683,20 Kč podle předloženého návrhu komise dopravy.
3. Ukládá realizovat použití finančních prostředků na opravy místních komunikací
ve výši 304 683,20 Kč, podle předloženého návrhu komise dopravy.
4. Ukládá informovat žadatele o opravu místní komunikace 39c ul.Úvozní ve
Vítkově o přijatých opatřením.
5. Ukládá přehodnotit doplnění dopravních značek v lokalitě ulic Křivá ve Vítkově.

1405/38

1406/38

1. Schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Městem Vítkov a firmou
ASEKOL s.r.o. se sídlem Československého exilu 2026/8, Praha 4, PSČ 143 00
na dobu určitou pěti let ode dne nabytí její účinnosti.
2. Ukládá zajistit podepsání smlouvy smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Městem
Vítkov a firmou ASEKOL s.r.o. se sídlem Československého exilu 2026/8,
Praha 4, PSČ 143 00 a to nejpozději do 30.10.2012. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění dodavatele, pozbude usnesení rady města
o uzavření smlouvy platnosti.
1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky zadávané a realizované
druhem otevřeného řízení dle § 93 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, „Dynamický nákupní systém dodávek el. energie pro město Vítkov“
v pořadí:
1. Centropol Energy, a.s.
2. Europe Easy Energy, a.s.
3. V-Elektra, s.r.o.
4. Pragoplyn, a.s.
5. United Energy Trading, a.s.
6. ČEZ Prodej, s.r.o
7. Lumen Energy, a.s.
2. Schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny mezi Městem
Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a CENTROPOL ENERGY, a.s.,
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.

Usnesení 38. schůze Rady města Vítkova ze dne 28.08.2012

Strana 4 (celkem 8)

Z: VOS
T: 12/2012
Z: VOS
T: 9/2012
Z: VOS,DoprKom
T: 9/2012

Z: S,VOS
T: 10/2012

3. Ukládá zajistit podepsání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a CENTROPOL
ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, a to po uplynutí
zákonných lhůt. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
dodavatele, bude uzavřena smlouva s uchazečem, který se umístil druhý
v pořadí.
4. Ukládá odboru vnitřní správy zajistit zaslání smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem.
5. Ukládá řediteli Technických služeb města Vítkova, příspěvková organizace,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov uzavřít s uchazečem CENTROPOL ENERGY,
a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny.
6. Ukládá řediteli Základní školy Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková
organizace uzavřít s uchazečem CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny.
7. Ukládá ředitelce Základní školy Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvková organizace uzavřít s uchazečem CENTROPOL ENERGY, a.s.,
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny.
8. Ukládá ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková
organizace uzavřít s uchazečem CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny.
9. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková
organizace, Opavská 21, Vítkov, uzavřít s uchazečem CENTROPOL
ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny.
10. Ukládá ředitelce Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace,
Bezručova 585, Vítkov, uzavřít s uchazečem CENTROPOL ENERGY, a.s.,
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny.
1407/38

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt „Sběrný dvůr Vítkov na
odstavné ploše v Dělnické ulici“, v rámci 40. výzvy OPŽP, prioritní osy 4
a oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt
„Sběrný dvůr Vítkov na odstavné ploše v Dělnické ulici“ v rámci 40. výzvy
OPŽP, prioritní osy 4 a oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady,
včetně finanční spoluúčasti města, která činí 10 % z celkových předpokládaných
nákladů na projekt.

1408/38

Vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2012.

1409/38

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací města na II. pololetí
roku 2012 v celkové výši Kč 160.000,- vybraným subjektům.

1410/38

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1320/36 ze dne 26.06.2012 nájemní
smlouvu a smlouvu o právu provést stavbu, mezi městem Vítkovem a paní
Marcelou Kováčovou, bytem Klokočovská 223, Vítkov, na pronájem části
pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32,5 m2 v k. ú.
Vítkov, jako zahrádku, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30.09.2012.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
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Z: S,VOVS
T: 9/2012

Z: VOVS
T: 9/2012
Z: Ř TS
T: 9/2012

Z: Ř ZŠ Op.
T: 9/2012

Z: Ř ZŠ Kom.
T: 9/2012

Z: Ř MŠ
T: 9/2012

Z: Ř SBF
T: 9/2012

Z: Ř SVČ
T: 9/2012

Z: S,VFO
T: 9/2012

1411/38

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1321/36 ze dne 26.06.2012 nájemní
smlouvu, mezi městem Vítkovem a Ing. Liborem Šustkem, bytem Vlkovice 83,
Fulnek a Ing. Miluší Urbánkovou, bytem Wolkerova 840, Vítkov, na pronájem
části pozemku parc. č. 1299 orná půda o výměře 121 m2 v k. ú. Vítkov, jako
zahrádku, na dobu neurčitou dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do
30.09.2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 9/2012

1412/38

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost
o výměře 560 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, k zemědělské činnosti, na dobu
neurčitou (do výstavby RD).
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní Z: VFO
porost o výměře 560 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, k zemědělské činnosti, na
T: 9/2012
dobu neurčitou (do výstavby RD).

1413/38

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 6 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný altánem, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha Z: VFO
a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný altánem, na
T: 9/2012
dobu neurčitou.

1414/38

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 395 zahrada o výměře 120 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyhlásit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 395 zahrada o výměře Z: VFO
120 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku.
T: 9/2012

1415/38

1. Rozhodla pronajmout 5 částí pozemku parc. č. 2021 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře cca 45 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádky a posezení, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2021 zastavěná plocha Z: VFO
a nádvoří o výměře cca 45 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádky a posezení, na dobu T: 9/2012
neurčitou.

1416/38

1. Rozhodla pronajmout pozemky parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře
1.287 m2 a parc. č. 1039/1 orná půda o výměře 2.547 m2 v k. ú. Klokočov
u Vítkova, k zemědělské výrobě, na dobu neurčitou (do výstavby RD).
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemky parc. č. 1038 trvalý travní porost Z: VFO
o výměře 1.287 m2 a parc. č. 1039/1 orná půda o výměře 2.547 m2 v k. ú.
T: 9/2012
Klokočov u Vítkova,k zemědělské výrobě, na dobu neurčitou (do výstavby RD).

1417/38

1. Rozhodla pronajmout pozemky:
Katastrální území Vítkov
část parc. č. 1298/1 orná půda o výměře 2.000 m2
část parc. č. 1299 orná půda o výměře 305 m2
část parc. č. 1300 orná půda o výměře 3.042 m2
parc. č. 1302/1 orná půda o výměře 6.016 m2
parc. č. 1302/3 orná půda o výměře 4.442 m2
za účelem provozování zemědělské výroby, na dobu určitou 5-ti let.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemky:
Katastrální území Vítkov
část parc. č. 1298/1 orná půda o výměře 2.000 m2
část parc. č. 1299 orná půda o výměře 305 m2
část parc. č. 1300 orná půda o výměře 3.042 m2
parc. č. 1302/1 orná půda o výměře 6.016 m2
parc. č. 1302/3 orná půda o výměře 4.442 m2
jako pozemky k zemědělským účelům, na dobu určitou 5-ti let.
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Z: VFO
T: 9/2012

1418/38

1. Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu v rámci stavby „Silnice II/462 Vítkov
- Větřkovice“ na pozemku parc. č. 3080 ostpl. v kat. území Vítkov, mezi
Městem Vítkovem, jako vlastníkem, a Moravskoslezský kraj, se sídlem ulice
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupený
z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava. středisko
Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6, IČ: 00095711, DIČ: CZ00095711,
zastoupena vedoucím střediska Ing. Karlem Sýkorou, jako investorem stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou příspěvkovou Z: S,VFO
organizací, a to nejpozději do 31. října 2012. Pokud v této lhůtě nedojde
T: 10/2012
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o schválení
smlouvy tomuto žadateli platnosti.

1419/38

1. Nedoporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 153/10 ostpl. o výměře 3831 m2
v kat. území Vítkov za účelem skladování dřeva a jeho prodeje, dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá informovat zájemce o rozhodnutí RM a nabídnout pozemek
k případnému pronájmu.

1420/38

1. Nedoporučuje ZM schválit odklad termínu podpisu kupní smlouvy o 1 rok,
tj. 31. 8. 2013, panu Radimu Kiššovi, bytem Květinová 999, 749 01 Vítkov, za
prodej pozemků parc. č. 1803/10 orná půda o výměře 598 m2 a parc. č. 1805/2
orná půda o výměře 210 m2 v kat. území Vítkov.
2. Ukládá vyhlásit záměr na pronájem pozemků parc. č. 1803/10 orná půda
o výměře 598 m2 a parc. č. 1805/2 orná půda o výměře 210 m2 v kat. území
Vítkov.

Z: VFO
T: 9/2012

Z: VFO
T: 9/2012

1421/38

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Prodeje nemovitého majetku“.

1422/38

Bere na vědomí zprávu „Zřizování věcných břemen“.

1423/38

1. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč za dlouholetou práci
pro město odstupujícím ředitelům škol: panu Mgr. Pavlu Piskovskému, paní
PhDr. Marii Mikulíkové, panu Ing. Leoši Váňovi.
Z: MS,VFO
2. Ukládá vyplatit finanční dar odměněným na zasedání ZM dne 29.8.2012.
T: 29.8.2012

1424/38

1. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč za organizační,
koordinační a překladatelskou činnost spojenou s návštěvami starousedlíku
města Vítkova z Göppingenu paní Alžbětě Kubišové.
2. Ukládá vyplatit odměněné finanční dar v hotovosti.

1425/38

1. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč za opravu opěrné zdi
komunikace na ul. Hřbitovní panu Josefu Galčanovi.
2. Ukládá vyplatit odměněnému finanční dar v hotovosti.

1426/38

Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením
č. 4/2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 14.

1427/38

1. Schvaluje přidělení družstevního bytu č. 13 (2+1), o velikosti 63,22 m2
s příslušenstvím ve 4. NP domu č. p. 32 na ulici Opavská ve Vítkově
družstevníkovi Nájemního bytové družstva Vítkov paní Naděždě Petrášové,
bytem Kopřivnice, Polní 1289/3.
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Z: MS,VFO
T: 31.12.2012

Z: MS,VFO
T: 31.8.2012

2. Ukládá Správě bytového fondu města Vítkova jménem Města Vítkova
a Nájemního bytového družstva Vítkov uzavřít s družstevníkem Nájemního
bytového družstva Vítkov paní Naděždou Petrášovou nájemní smlouvu na byt
č. 13 (2+1) v domě č. p. 32 na ul. Opavská ve Vítkově na dobu určitou jednoho
roku počínaje dnem 1.9.2012.
1428/38

Z: ŘSBF
T: 31.8.2012

Bere na vědomí petici za obnovení „PENDOLÍNA“ Vítkov – Nový Jičín – Vítkov.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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