USNESENÍ
65. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. ledna 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2351/65 do č. 2414/65)
Rada města:
2351/65 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2352/65 Schvaluje organizační řád Městského úřadu ve Vítkově s účinností od 1.2.2018.
2353/65 1. Schvaluje výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2017.
2. Ukládá zveřejnit zprávu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2017 na úřední desce a webových stránkách města.

Z: VOVS
T: 15.2.2018

2354/65 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Upgrade
koncových stanic IS MěÚ Vítkov“.
2. Schvaluje „Kupní smlouvu“ na nákup techniky k provedení upgrade počítačů MěÚ
Vítkov v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřené mezi firmou XEVOS
Solutions s.r.o. Sokolská třída 1263/24 70200 Ostrava a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu 232.320,- Kč.
Z: S,VVS
3. Ukládá starostovi města podepsat „Kupní smlouvu“ na nákup techniky k provedení
upgrade počítačů MěÚ Vítkov v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřenou mezi T: 2.2.2018
firmou XEVOS Solutions s.r.o. Sokolská třída 1263/24 70200 Ostrava a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu 232.320,- Kč.
2355/65 1. Bere na vědomí zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o činnosti MP Vítkov za rok 2018.
2356/65 1. Pověřuje Reginu Raabovou, DiS., k zastupování Města Vítkov před soudy všech
stupňů České republiky, ve věcech týkajících se záležitostí osob nesvéprávných, jimž
je Město Vítkov ustanoveno opatrovníkem.
2. Ukládá vydat pověření Regině Raabové, DiS., k zastupování města Vítkov ve věcech
nesvéprávných osob, jimž je Město Vítkov ustanoveno opatrovníkem.
2357/65 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 80.000, - Kč
Fokusu – Opava, z.s., Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881 na činnost
bezprostředně související s provozem služby sociální rehabilitace.
2358/65 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000,- Kč
Středisku rané péče SPRP, pobočka Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00
Ostrava, IČ 75095017 na činnost bezprostředně související s provozem služby sociální
prevence.
2359/65 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000,- Kč
organizaci EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí,
IČ 25852345 na činnost bezprostředně související s provozem služby odborného
sociálního poradenství.
2360/65 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč
organizaci Domov Vítkov p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost
bezprostředně související s provozem Domova pro seniory.
2361/65 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč
organizaci Domov Vítkov p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost
bezprostředně související s provozem Domova se zvláštním režimem.
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Z: VS MP
T: 2/2019

Z: S,VOSV
T: 2/2018

2362/65 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000,- Kč
organizaci Domov Vítkov p.o., Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951 na činnost
bezprostředně související s provozem Chráněného bydlení.
2363/65 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 254 000,- Kč
organizaci Středisko volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
IČ 73214892 na činnost bezprostředně související s provozem Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Tunnel.
2364/65 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 96 000,- Kč
organizaci Středisko volného času Vítkov, p.o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
IČ 73214892 na činnost bezprostředně související s provozem Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi Tunnel.
2365/65 Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 25.000,- Kč
organizaci Elim Opava o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197 na činnost
bezprostředně související s výkonem dobrovolnictví.
2366/65 Doporučuje zastupitelstvu města schválit strategický dokument Koncepci prevence
kriminality Města Vítkova na období 2018 – 2022.
2367/65 1. Zrušuje pracovní skupinu odborníků – zástupců oblastí, kteří se sociálně
patologickými jevy profesionálně zabývají.
2. Jmenuje pracovní skupinu prevence kriminality ve složení uvedeném v důvodové
zprávě.
3. Ukládá vydat jmenovací dekrety členům pracovní skupiny.

Z: VOSV
T: 2/2018

2368/65 1. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu za účelem výstavby III. etapy
skládky TKO v Nových Těchanovicích na částech pozemků parc. č. 308/4, parc.
č. 308/7, parc. č. 308/8, parc. č. 308/9, parc. č. 313/1, parc. č. 339/2 a parc. č. 957/2,
vše ostatní plocha v kat. území Nové Těchanovice mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemků, a org. Technické služby města Vítkova, p. o., Dělnická 705,
749 01 Vítkov, IČ 00037494, DIČ CZ00037494, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovanou organizací, Z: S,VFO
a to nejpozději do 28. února 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro T: 2/2018
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o schválení smlouvy tomuto žadateli
platnosti.
2369/65 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Martou Křístkovou, nar.
12. 11. 1939, bytem Vítkov, Lidická 1008, na pronájem části pozemku parc. č. 2075/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný
garáží, za cenu dle důvodové zprávy na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy
T: 3/2018
platnosti.
2370/65 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Petrem Dohnálkem, nar.
10. 7. 1960, bytem Vítkov, Budišovská 252, na pronájem části pozemku parc.
č. 2075/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek
zastavěný garáží, za cenu dle důvodové zprávy na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3. 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
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Z: S,VFO
T: 3/2018

2371/65 1. Schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Jaroslavem Slovákem, nar.
3. 1. 1961, bytem Vítkov, Komenského 152, na pacht části pozemku parc. č. 1859/6
orná půda o výměře 52 m2 jako zahrádku a 15 m2 jako plochu zastavěnou skleníkem,
v k. ú. Vítkov, za cenu dle důvodové zprávy, na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření T: 3/2018
smlouvy platnosti.
2372/65 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Karlem Kalou, nar. 9. 9. 1951,
bytem Vítkov, Husova 630, na pronájem části pozemku parc. č. 2094 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 8 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný kůlnou na
dřevo, za cenu dle důvodové zprávy, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3. 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 3/2018

2373/65 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a manž. Jaroslavem Šivákem, nar.
6. 7. 1963 a Evou Šivákovou, nar. 3. 11. 1960, oba bytem Vítkov, Klokočovská 223,
na pronájem části pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m2,
v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu dle důvodové zprávy, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 3. 2018.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 3/2018
smlouvy platnosti.
2374/65 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Leonou Krejčí, nar. 2. 10. 1978,
bytem Vítkov, Husova 632, na pronájem části pozemku parc. č. 2092 zastavěná
plocha a nádvoří o celkové výměře 70,9 m2 (14 m2 pergola, 9 m2 kotec pro psa, 5,3 m2
uskladnění dřeva, 16 m2 pergola za cenu dle důvodové zprávy a 6,6 m2 záhon, 20 m2
zahrádka za cenu dle důvodové zprávy), v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy
T: 3/2018
platnosti.
2375/65 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
20. 6. 2005 mezi Městem Vítkovem a Jarmilou Buksovou, nar. 10. 6. 1950, bytem
Vítkov 3, Francův Dvůr 208, z důvodu úmrtí nájemce.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2138/13 zahrada o výměře
80 m2 a část parc. č. st. 255 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2, vše v k. ú.
Klokočov u Vítkova, jako zahrádku, za cenu 2,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou.
2376/65 1. Rozhodla ukončit nájem na část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 20 m2
v k. ú. Vítkov, s Vranešicovou Janou, bytem Vítkov, Komenského 154, dohodou ke
dni 28. 2. 2018.
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 28. 2. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.
2377/65 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 20 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahrádku za cenu 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda
o výměře 20 m2 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.
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Z: VFO
T: 2/2018

Z: S,VFO
T: 2/2018
Z: VFO
T: 2/2018

Z: VFO
T: 2/2018

2378/65 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
11. 9. 2009 mezi Městem Vítkovem Zdeňkem Červinkou, nar. 31. 3. 1957, bytem
Vítkov, Těchanovická 301, ke dni 19. 1. 2018.
2. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.

Z: VFO
T: 2/2018

2379/65 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha o celkové výměře
200 m2 v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu 2,- Kč/m2/rok,
na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 197/1 ostatní plocha
Z: VFO
2
o celkové výměře 200 m v k. ú. Jelenice, jako zahradu před rodinným domem, za cenu T: 2/2018
2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2380/65 1. Rozhodla ukončit nájem pozemku parc. č. 1804/2 orná půda o výměře 65 m2 v k. ú.
Vítkov, se Sokolem Zdeňkem, bytem Vítkov, Lipová 765, dohodou ke dni 28. 2.
2018.
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
jmenovaným, a to nejpozději do 28. 2. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.

Z: S,VFO
T: 2/2018
Z: VFO
T: 2/2018

2381/65 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Jitkou Sokolovou, nar. 26. 8.
1947, bytem Vítkov, Lipová 765, na pronájem části pozemku parc. č. 1804/2 orná
půda o výměře 65 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrada u RD, za cenu 400,- Kč/rok, na
dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy T: 3/2018
platnosti.
2382/65 1. Bere na vědomí že nájemní smlouvu uzavře pouze paní Dušková Libuše, nar. 18. 10.
1944, bytem Vítkov, Nová 423, na pronájem pozemku parc. č. 1112/21 ostatní plocha
o výměře 112 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrada u RD, z důvodu úmrtí Josefa Duška,
nar. 4. 2. 1940, bytem Vítkov, Nová 423.
2. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Duškovou Libuší, nar. 18. 10.
1944, bytem Vítkov, Nová 423, na pronájem části pozemku parc. č. 1112/21 ostatní
plocha o výměře 112 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahradu u RD, za cenu 400,- Kč/rok, na
dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy
T: 3/2018
platnosti.
2383/65 1. Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy uzavřené dne
16. 5. 2005 na část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře 30 m2 v k. ú. Vítkov,
mezi Městem Vítkovem a Tomášek Jančálkem, nar. 30. 10. 1979, bytem Vítkov,
Opavská 32, ke dni 14. 1. 2018.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1859/1 orná půda o výměře Z: VFO
30 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
T: 2/2018
2384/65 1. Rozhodla ukončit nájem na pozemek parc. č. 1156 ostatní plocha o výměře 1987 m2
v k. ú. Vítkov, s Alešem Duskou, bytem Vítkov, Fučíkova 379, dohodou ke dni
31. 12. 2018.
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
jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
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Z: S,VFO
T: 3/2018

4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.

Z: VFO
T: 2/2018

2385/65 1. Rozhodla ukončit nájem na pozemek parc. č. 1151 zahrada o výměře 313 m2 a parc.
č. 1152 trvalý travní porost o výměře 776 m2, oba v k. ú. Vítkov, s Markem Kosterou,
bytem Vítkov, Fučíkova 380, dohodou ke dni 31. 12. 2018.
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
Z: S,VFO
jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 3/2018
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
Z: VFO
T: 2/2018
2386/65 1. Rozhodla ukončit nájem na pozemek parc. č. 1147 zahrada o výměře 307 m2 a parc.
č. 1148 zahrada o výměře 767 m2, oba v k. ú. Vítkov, se Zdeňkem Drašákem, bytem
Vítkov, Fučíkova 381, dohodou ke dni 31. 12. 2018.
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
jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
2387/65 1. Rozhodla ukončit nájem na pozemek parc. č. 1143 zahrada o výměře 351 m2 a parc.
č. 1144 zahrada o výměře 1079 m2, oba v k. ú. Vítkov, s Jitkou Štýrskou, bytem
Vítkov, Fučíkova 382, dohodou ke dni 31. 12. 2018.
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. 3. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.

Z: S,VFO
T: 3/2018
Z: VFO
T: 2/2018

Z: S,VFO
T: 2/2018
Z: VFO
T: 2/2018

2388/65 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a manž. Vandou Dzimbaníkovou,
nar. 1. 7. 1963 a Milanem Dzimbaníkem, nar. 20. 4. 1951, oba bytem Vítkov, Zálužné
63, na pronájem pozemku parc. č. 791/1 zahrada o výměře 250 m2, v k. ú. Nové
Těchanovice, jako zahradu, za cenu 2,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 3. 2018.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 3/2018
smlouvy platnosti.
2389/65 1. Bere na vědomí žádost nájemníků záhonků před domem Komenského 154, Vítkov o
cenovou výjimku z platby nájemného.
2. Rozhodla nevyhovět žádosti, protože je neoprávněná, neopodstatněná a nemá oporu
v pravidlech.
3. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.
2390/65 Schvaluje Mateřské škole Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvkové organizací
Města Vítkova rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 až
2020.
2391/65 Schvaluje Základní škole a gymnáziu Vítkov, Komenského 754, příspěvkové organizací
Města Vítkova rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 až
2020.
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Z: VFO
T: 2/2018

2392/65 Schvaluje Středisku volného času Vítkov, Bezručova 585, 749 01 Vítkov příspěvkové
organizací Města Vítkova rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta
2019 až 2020.
2393/65 Schvaluje Správě bytového fondu města Vítkova, příspěvkové organizací Města Vítkova
rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 až 2020.
2394/65 Schvaluje Technickým službám města Vítkova, příspěvkové organizací Města Vítkova
rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 až 2020.
2395/65 1. Rozhodla o přijetí věcného daru „schodolezu“ z Moravskoslezského kraje v pořizovací
hodnotě 135.450,- Kč.
2. Schvaluje uzavření darovací smlouvu mezi Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října č. 2771/117,
702 00 Ostrava.
2396/65 1. Schvaluje Dodatek č.10 ke smlouvě č. 45/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové osobní dopravě, podle § 19 odst.c zákona č.111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve výši 415 611 ,-Kč pro rok 2018 mezi městem Vítkov IČ:00300870
zastoupeným starostou Ing. Pavlem Smolkou a dopravcem TQM-holding s.r.o.,
Těšínská 1028/37,746 21 Opava, IČ:49606395 zastoupeným ředitelem divize osobní
dopravy Ing. Michalem Scholzem a koordinátorem ODIS s.r.o. Na hradbách 1440/16,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 64613895, zastoupeným jednatelem Ing.
Alešem Stejskalem.
Z: S,VOS
2. Ukládá podepsat dodatek č.10 ke smlouvě č. 45/2009 s dopravcem TQM-holding
s.r.o.,Těšínská 1028/37,746 21 Opava, IČ:49606395 a koordinátorem ODIS s.r.o. Na T: 2/2018
hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ:64613895.
2397/65 1. Schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a zpracovatelem TextilEco a.s., Palackého
715/15 Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28101766 na dobu neurčitou.
2. Pověřuje starostu města uzavřít Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi
zpracovatelem TextilEco a.s., Palackého 715/15 Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 28101766 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

Z: S,VOS
T: 2/2018

2398/65 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10 000,- Kč pro Mateřskou školu Vítkov,
příspěvková organizace, Husova 629 IČ:70996288 od provozovatele kontejnerů pro
sběr použitého textilu TextilEco a.s., Palackého 715/15 Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 28101766 a to pravidelně každý rok po dobu trvání smlouvy o umístění
a provozování kontejnerů.
2. Pověřuje zapracovat finanční dar v celkové výši 10 000,- Kč do účetnictví Mateřské Z: ŘMŠ
školy Vítkov, příspěvková organizace, Husova 629 , IČ:69987181 po dobu trvání
T: 12/2018
smlouvy o umístění a provozování kontejnerů.
2399/65 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018, na projekt „Zdravé město
Vítkov“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu „Zdravé město Vítkov“ ve výši 100 %.
3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2018, na projekt „Zdravé město
Vítkov“.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.
2400/65 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Evropa pro občany 2014 - 2020, na
projekt „Významné osobnosti – Jan Zajíc“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu „Významné osobnosti – Jan Zajíc“ ve výši
100 %.
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Z: VOS
T: 1/2018
Z: VFO
T: 7/2018

3. Ukládá podat žádost o dotaci z programu Evropa pro občany 2014 - 2020, na projekt
„Významné osobnosti – Jan Zajíc“.
4. Ukládá v případě získané dotace provést rozpočtové opatření.
2401/65 1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí kulturního
domu ve Vítkově, Dělnická č.p. 746 o velikosti 162 m2 na p.č. 1787 v k.ú. Vítkov,
například za účelem provozování Klubu mladých a Klubu seniorů.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.

Z: VOS
T: 3/2018
Z: VFO
T: 9/2018

Z: VOS
T: 1.2.2018

3. Revokuje usnesení č. 2350/64 ze dne 9.1.2018:
„1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí
kulturního domu ve Vítkově, Dělnická č.p. 746 o velikosti 162 m2
na p.č. 1787 v k.ú. Vítkov.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.“
2402/65 1. Schvaluje výši vstupného na akci „Den města – Vítkov 2018“ takto:
předprodej
na místě + předprodej
do 19. 5. 2018 vč.
od 21. 5. 2018
Dospělí
100,- Kč
150,- Kč
Děti do 15 let vč. a senioři od 60
let vč.
50,- Kč
70,- Kč
Rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 děti od 3 do 15 let)
250,- Kč
350,- Kč
Děti do 3 let
zdarma
zdarma
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
zdarma
zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P
100,- Kč
120,- Kč
2. Schvaluje vstupenky zakoupené v předprodeji nelze vrátit zpět prodávajícímu.
3. Ukládá zahájit předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov od 3. dubna 2018.

Z: VOK
T: 3.4.2018

2403/65 1. Schvaluje cenu za pronájem prodejního místa o výměře:
 9 m2 za cenu 1.100 Kč vč. DPH,
 18 m2 za cenu 2.200 Kč vč. DPH.
2. Schvaluje bezúplatný pronájem místa, na kterém budou poskytovány služby, za které
bude vybíráno vstupné/poplatek a budou mít charakter doplňkového programu
(provozování malých atrakcí, zábava pro děti, malování na obličej apod.).
3. Schvaluje cenu za pronájem prodejního místo prodejcům produktů značky „Regionální
produkt“ a místním/regionálním prodejcům, kteří nejsou držiteli značky „Regionální
produkt“ za cenu:
5 m2
10 m2
Potravinové výrobky
300 Kč vč. DPH
600 Kč vč. DPH
Rukodělné/řemeslné výrobky
150 Kč vč. DPH
300 Kč vč. DPH
mimo prodeje piva, nápojů, masných a uzenářských výrobků.
4. Ukládá zveřejnit nabídku na pronájem prodejních míst na webových stránkách města.
2404/65 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru (Ples města) mezi městem Vítkov
a Obchodně zemědělskou společností ZEMPOL, spol. s r.o., Wolkerova 485, 749 01
Vítkov, IČ 427867881.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
3. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru (Ples města) mezi městem Vítkov
a SEVEN SPORT s. r. o., se sídlem Praha 3, Žižkov, 130 00, Bořivojova 878/35,
IČ 26847264.
4. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
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Z: VOK
T: 2/2018

Z: S,VOK
T: 2/2018

Z: S,VOK
T: 2/2018

5. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru (Ples města) mezi městem Vítkov
a Kovomatem JAZ s.r.o., Sportovní 599, 742 01 Fulnek, IČ 03454347.
6. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
2405/65 1. Schvaluje Smlouvu o zajištění divadelního vystoupení s názvem Hexenšus mezi
městem Vítkov a Agenturou Nordproduction, Petr Mácha, Jiráskova 2318, 430 03
Chomutov, IČ 66637643.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 2/2018

Z: S,VOK
T: 2/2018

2406/65 Neschvaluje zařazení vystoupení Evy Urbanové do programu „Udílení Ceny Jana Zajíce“
v roce 2019.
2407/65 1. Ruší s účinnosti od 1. 2. 2018 Podmínky pro pronájem mobiliáře ve vlastnictví města
(vnitřní předpis č. 12/2016) schválené usnesením rady města č. 1214/31 ze dne 28. 6.
2016, účinné od 1. 7. 2016.
2. Schvaluje s účinností od 1. 2. 2018 vzor „Smlouvy o pronájmu mobiliáře ve
vlastnictví města Vítkova“.
3. Pověřuje s účinností od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou uzavíráním „Smluv o pronájmu
mobiliáře ve vlastnictví města“ pracovníky města Vítkova, oddělení kultury:
Pavlínu Bartošovou, kulturní referentku;
Jana Duška, správce webu;
Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury.
4. Ukládá nechat odbornou firmou zpracovat možnosti řešení ozvučení prostor
kulturního domu a závěr předložit radě města k dalšímu projednání.
2408/65 1. Schvaluje Smlouvu o dílo – zajištění knihovnických služeb na rok 2018 mezi
Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, Nádražní okruh 27,
746 01 Opava, IČ 318574 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 4/2018

Z: S,VOK
T: 2/2018

2409/65 1. Schvaluje ukončení „Smlouvy o zprostředkování“ ze dne 23. 5. 2007 uzavřené mezi
městem Vítkov a Edenred CZ s.r.o., Na poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČ 24745391 za účelem poskytnutí služeb držitelům poukázek na kulturní a sportovní
akce.
Z: S,VOK
2. Ukládá zaslat společnosti Edenred CZ s.r.o. výpověď.
T: 2/2018
2410/65 Bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 8. 1. 2018.
2411/65

1. Bere na vědomí stanovisko komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny Jana
Zajíce a souhlasí s jejím doporučením.
2. Schvaluje udělení Ceny Jana Zajíce v 1. kategorii Vítězslavu Jahnovi, nar. 1. 1. 2003,
bytem Domoradovice 5.
3. Schvaluje finanční dar pro oceněného Vítězslava Jahna ve výši 8.000 Kč.
4. Schvaluje věcný dar pro oceněného Vítězslava Jahna – publikaci Jan Zajíc, Lidé
Vítkovska a Vítkov – Z historie města.
5. Schvaluje udělení Ceny Jana Zajíce ve 2. kategorii Gabrielu Pisani, nar.
29. 1. 1999, Opavská 33, Vítkov.
6. Schvaluje finanční dar pro oceněného Gabriela Pisani ve výši 8.000 Kč.
7. Schvaluje věcný dar pro oceněného Gabriela Pisani – publikaci Jan Zajíc, Lidé
Vítkovska a Vítkov – Z historie města.
8. Ukládá připravit výplaty darů v hotovosti ve schválené výši v rámci udílení Ceny Jana Z: VFO
Zajíce 23. 2. 2018.
T: 23.2.2018
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2412/65 1. Doporučuje ZM schválit přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692 ve výši 421.000,- Kč na zabezpečení výkonu
regionálních funkcí knihoven v MSK Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2018.
2. Doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2018, mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2413/65 1. Schvaluje odměny pro členy volebních komisí (mimo předsedy a zapisovatele) při
volbě prezidenta republiky v lednu 2018 takto: místopředseda komise: 500,- Kč
člen komise: 400,- Kč
dle seznamu v důvodové zprávě.
2. Ukládá vyplatit odměny uvedeným členům okrskových volebních komisí.
2414/65 Ukládá vypracovat postup a podklady pro vydání opatření obecné povahy týkající se
bezdoplatkové zóny ve Vítkově.

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Z: VOVS
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Z: VOVS,VOSV
T: 20.2.2018

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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