USNESENÍ
73. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. června 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2677/73 do č. 2714/73)
Rada města:
2677/73 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2678/73 1. Schvaluje dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě, uzavřené podle § 3a) zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 66c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi městem
Vítkov a obcí Větřkovice, jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie.
2. Schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů, nutnou k naplnění dodatku č.1
veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem Vítkov a obcí Větřkovice, jejímž
předmětem je plnění úkolů obecní policie.
3. Pověřuje Ing. Pavla Smolku, starostu města, k podpisu dodatku č.1 k veřejnoprávní
smlouvě, uzavřené podle § 3a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném
znění, ve spojení s ustanovením § 66c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, mezi městem Vítkov a obcí Větřkovice, jejímž předmětem
je plnění úkolů obecní policie .
4. Pověřuje Ing. Pavla Smolku, starostu města, k podpisu smlouvy o zpracování osobních
údajů, nutné k naplnění dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem
Vítkov a obcí Větřkovice, jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie.
5. Ukládá dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě, uzavřené podle § 3a) zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 66c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi městem Vítkov a obcí
Větřkovice, jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie a smlouvu o zpracování
osobních údajů, nutnou k naplnění dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy, zaslat
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava k udělení
souhlasu.

Z: S,MP
T: 6/2018
Z: MS,VSMP
T: 7/2018

2679/73 Odvolává Mgr. Andreu Víchovou z řídící a realizační skupiny komunitního plánování
sociálních služeb od 6. 6. 2018.
2680/73 1. Jmenuje Mgr. Janu Molkovou, referentku odboru sociálních věcí, do řídící a realizační
skupiny komunitního plánování sociálních služeb od 6. 6. 2018.
2. Ukládá vydat a doručit odvolací a jmenovací dekret.
Z: VOSV
T: 6/2018
2681/73 1. Schvaluje smlouvu o zajištění školení a ubytování mezi Statutárním městem Ostrava,
se sídlem Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30 a Městem Vítkov se sídlem nám. Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov za účelem zabezpečení školení v rozsahu odborných
předpokladů ve smyslu ustanovení §4d) zák. č.553/91 Sb., o obecní policii v platném
znění a vyhláškou MV č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zajištění školení a ubytování mezi
Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30 a Městem
Vítkov se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2682/73 1. Schvaluje výpověď smlouvy o zabezpečení úklidových prací ze dne 17.2.2000, ve
znění pozdějších dodatků, mezi městem Vítkovem, 00300870, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov a VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ
REPUBLIKY, 41197518, Praha 3, Vinohrady, Orlická 2020/4.
2. Ukládá vypovědět smlouvu o zabezpečení úklidových prací.
2683/73 1. Bere na vědomí zprávu o možnosti pořízení elektronických hlásičů požáru a detektorů
plynu do bytů a bytových domů v majetku Města Vítkova.
2. Rozhodla zmapovat reálné potřeby instalace elektronických hlásičů požáru a detektorů
plynu do bytů a bytových domů v majetku Města Vítkova.
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Z: S,VSMP
T: 6/2018

Z: VVS
T: 6/2018

3. Ukládá Odboru služeb Městského úřadu Vítkov, prostřednictvím Správy bytového
Z: VOS,ŘSBF
fondu Města Vítkova, zajistit provedení posouzení vhodnosti instalace elektronických T: 8/2018
požárních hlásičů a detektorů plynu v bytech a bytových domech ve vlastnictví Města
Vítkova, včetně doporučení minimálních počtů jednotlivých druhů hlásičů.
2684/73 1. Schvaluje prominutí čtenářského registračního poplatku v Městské knihovně
ve Vítkově na období jednoho roku, od 15. června 2018 do 14. června 2019,
žákům/absolventům 1. tříd vítkovských základních škol, a to bez ohledu na datum
registrace žáka do knihovny během tohoto období.
2. Ukládá starostovi města schválené seznamy podepsat.

Z: S,VOK
T: 6/2018

2685/73 1. Schvaluje Smluvní doložku ke Smlouvě 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, IĆ 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou Smluvní doložku podepsat.
Z:S,VOK
T: 6/2018
2686/73 1. Schvaluje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově s účinnosti od 5. 6. 2018.
2. Zrušuje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově č. 14/2017 ze dne 12. 12. 2017
včetně veškerých příloh.
3. Zmocňuje Tajemnici Městského úřadu ve Vítkově k aktualizaci přílohy č. 2., č. 3.
a č. 5.
4. Ukládá zveřejnit Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově na webových stránkách
města.
2687/73 1. Schvaluje výpověď ze závazné objednávky/smlouvy pro poskytování služby zasílání
upomínek a rezervací pomocí SMS zpráv, provozovanou společností KONZULTA
Brno, a.s., uzavřenou mezi KONZULTA Brno, a.s., Veveří 9, 602 00 Brno,
IČ 25548085 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá zajistit podání výpovědi ze závazné objednávky/smlouvy.

Z: VOK
T: 6/2018

Z: S,VOK
T: 6/2018

2688/73 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a manž. Břetislavem Vémolou,
nar. 3. 11. 1941 a Olgou Vémolovou, nar. 22. 3. 1943, oba bytem Vítkov,
Komenského 152, na pronájem část pozemku parc. č. 1859/6 orná půda o výměře
98 m2 jako zahrádku za cenu 3,- Kč/m2/rok, část pozemku parc. č. 1859/6 orná půda
o výměře 27 m2 jako plochu zastavěnou skleníkem za cenu 7,- Kč/m2/rok a část
pozemku parc. č. 1859/5 orná půda o výměře 5 m2 jako plochu zastavěnou zahradním
domkem za cenu 7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou, dle přiloženého
návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 7. 2018.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 7/2018
smlouvy platnosti.
2689/73 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Dittrichem Vladanem,
IČ 06014003, se sídlem Vítkov 3, Klokočov 86, na pronájem části pozemku parc.
č. 670/37 ostatní plocha o výměře 14,88 m2 jako venkovní posezení pro hosty pizzerie
za cenu 80,- Kč/m2/rok, v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 7. 2018.
Z: S,VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
T: 7/2018
smlouvy platnosti.
2690/73 1. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. V pachtovní smlouvy uzavřené dne 30. 9. 2015
mezi Městem Vítkov a Leopoldem Šafaříkem, nar. 12. 4. 1958, bytem Opavská 912,
749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost
o výměře 240 m2 v k. ú Vítkov jako zahradu, s tříměsíční výpovědní dobou, jejíž běh
počíná prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž bude výpověď doručena.
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2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost o
Z: VFO
výměře 240 m2 v k. ú. Vítkov jako zahradu za cenu 3,- Kč/m2/rok , na dobu neurčitou. T: 6/2018
3. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
Z: VFO
T: 6/2018
2691/73 1. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. V nájemní smlouvy uzavřené dne 21. 5. 2012
mezi Městem Vítkov a Leopoldem Šafaříkem, nar. 12. 4. 1958, bytem Opavská 912,
749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost o
výměře 240 m2 v k. ú Vítkov jako zahrádku s drobnou stavbou, s účinnosti ke dni
31. 10. 2018.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost
Z: VFO
2
2
o výměře 240 m v k. ú. Vítkov jako zahradu za cenu 3,- Kč/m /rok , na dobu
T: 6/2018
neurčitou.
3. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.
Z: VFO
T: 6/2018
2692/73 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 826/2
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp. / če., stavba technického
vybavení - kotelna v kat. území Vítkov za účelem vybudování a provozování
kogenerační jednotky o instalovaném výkonu cca 200 kWa kdy Město Vítkov bude
povinným z věcného břemene a spol. E.ON Energie, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201, DIČ:
CZ26078201, bude oprávněným z věcného břemene za jednorázovou náhradu Kč
2.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu za účelem vybudování
a provozování kogenerační jednotky o instalovaném výkonu cca 200 kWa mezi
Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a spol. E.ON Energie, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemku parc. č. 826/2 Z: VFO
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp. / če., stavba technického T: 6/2018
vybavení - kotelna v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem
vybudování a provozování kogenerační jednotky o instalovaném výkonu cca 200
kWa.
2693/73 1. Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene za úplatu v pozemku parc. č. 467/1
ostatní plocha v kat. území Vítkov za účelem zřízení zemní kabelové smyčky NN
v rámci stavby „IV-12-8014925/1, Vítkov, 508/1, Buchwald, smyčka kNN“, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM/II-223/2018 ze dne 11. 4. 2018,
spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01,
IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535, bude oprávněným z věcného břemene, za
jednorázovou náhradu Kč 4.000,- + DPH v zákonné výši.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby za účelem zřízení zemní kabelové smyčky
NN v rámci stavby „IV-12-8014925/1, Vítkov, 508/1, Buchwald, smyčka kNN“, mezi
Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená na základě plné moci č. PM/II-223/2018 ze dne 11. 4. 2018,
spol. ELBRO PROJEKTY, s. r. o., se sídlem Opava, Zacpalova 379/27, PSČ 746 01,
IČ: 28611535, DIČ: CZ28611535, jako stavebníkem
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemku parc. č. 467/1 Z: VFO
ostatní plocha v kat. území Vítkov k bezúplatnému užívání za účelem zřízení zemní
T: 6/2018
kabelové smyčky NN v rámci stavby „IV-12-8014925/1, Vítkov, 508/1, Buchwald,
smyčka kNN“
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2694/73 1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 5/2018 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 1 241 395,92 Kč.
2. Ukládá realizovat schválená rozpočtová opatření č. 5/2018.

Z: VFO
T: 6/2018

2695/73 1. Schvaluje změnu v zápise rejstříku škol pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČ:732 14 892 a to doplnění dalšího místa poskytování
zájmového vzdělávání s účinnosti od 1. 9. 2018 o
Tělovýchovná jednota Jiskra z.s., Březová-Jančí 62, 747 44 Březová.
2. Ukládá informovat ředitelku SVČ Vítkov, příspěvková organizace o schválení
změny v rejstříku škol.

Z: VOS
T: 6/2018

2696/73 1. Souhlasí s uzavřením Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o.,
IČ: 709 96 288 ve dnech 27. a 28. 8. 2018 včetně odloučených pracovišť.
2. Ukládá informovat ředitelku MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava , p.o. o
rozhodnutí rady města.

Z: VOS
T: 6/2018

2697/73 1. Souhlasí s převodem části rezervního fondu ve výši 300 000,- Kč do investičního
fondu Mateřské školy Vítkov, Husova 629. okres Opava, příspěvková organizace,
IČ: 709 96 288 na zakoupení 3 kusů interaktivních tabulí.
2. Ukládá předat ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvková organizace, IČ: 709 96 288 usnesení rady města.

Z: VOS
T: 6/2018

2698/73 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181 na krytí nákladů
spojených s environmentálním vzděláváním žáků od firmy DPOV, a.s. se sídlem
v Přerově, Husova 635/1b, 751 52 Přerov, IČ 277 86 331.
2. Ukládá zapracovat finanční dar v celkové výši 15 000,- Kč do účetnictví
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace.

Z: ŘZŠaG
T: 6/2018

2699/73 Schvaluje jmenovací dekret Mgr. Miroslavu Bučánkovi.
2700/73 Souhlasí se závěry a doporučeními z 3. jednání dopravní komise dne 17.5.2018.
2701/73 1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – garáž č. 3 Klokočov
č. 58 o velikosti 21 m2 na p.č. 336 v k.ú. Klokočov.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.

Z: VOS
T: 6.6.2018

2702/73 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 24.5.2018.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 24.5.2018.
2703/73 1. Schvaluje doplnění bytového pořadníku 2+1, dle důvodové zprávy na období I. pol.
2018.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období I. pol.2018.
2704/73 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na:
„Výstavba parkoviště - ul. Komenského, Vítkov“ v pořadí:
1. uchazeč: Proto Stav, s.r.o., Mostní 138, 760 01 Zlín
2. uchazeč: AF-PROSTAVBY, s.r.o., Družstevní I/228, 763 21 Slavičín
3. uchazeč: MONSPO Services, s.r.o.,Musorgského 876/2, 702 00
Ostrava
4. uchazeč: STAVBY KRÁSA, s.r.o., Úvozní 573, 749 01 Vítkov
5. uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
dle přiloženého Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek.
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Z: VOS
T: 6/2018

2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba parkoviště - ul. Komenského,
Vítkov “ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a firmou Proto Stav, s.r.o., Mostní 138, 760 01 Zlín, IČ 06094635, za celkovou
smluvní cenu 430 131,- Kč bez DPH.
Z: VOS
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Výstavba
T: 6/2018
parkoviště - ul. Komenského, Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou Proto Stav, s.r.o., Mostní 138, 760 01 Zlín,
IČ 06094635, a to po uplynutí zákonných lhůt. Pokud v této době nebude uzavřena se
zhotovitelem smlouva, nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných
smluvních podmínek.
2705/73 1. Schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie v rámci výzvy
Digitalizace a modernizace kin v roce 2018 – 2019 na projekt „Digitalizace kina ve
Vítkově“.
2. Souhlasí s předfinancováním projektu „Digitalizace kina ve Vítkově“ ve výši 100 %.
3. Ukládá podat žádost o dotaci ze Státního fondu kinematografie v rámci výzvy
Digitalizace a modernizace kin v roce 2018 – 2019 na projekt „Digitalizace kina ve
Vítkově“.

Z: VOS
T: 7/2018

2706/73 Bere na vědomí informaci o stanovení výše penalizace za prodlení předání části díla SO
02 – Oprava střechy u stavby „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve
Vítkově“.
2707/73 1. Nesouhlasí s navrženou penalizací ze strany zhotovitele ve výši 45 dnů.
2. Ukládá navrhnout výši penalizace za město Vítkov.

2708/73 1. Schvaluje vyřazení knih z městské knihovny dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
2. Schvaluje prodej vyřazených knih za cenu 5,- Kč/ks dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit informaci o prodeji vyřazených knih na facebooku a Vítkovském
zpravodaji.
4. Ukládá zveřejnit informaci o prodeji vyřazených knih spolu s přílohou č. 2 na
webových stránkách města.
5. Ukládá neprodané knihy zlikvidovat odvozem do sběrných surovin.

Z:
S,VOS,právník
T: 6/2018

Z: VOK
T: 7/2018
Z: VOK
T: 7/2018
Z: VOK
T: 17.12.2018

2709/73 1. Souhlasí se zveřejněním nabídky na převod šikmé mobilní schodišťové plošiny – tzv.
schodolezu za účelem manipulace postižených osob pro fyzické nebo právnické
osoby, které provozují sociální služby na území města Vítkova.
2. Ukládá zveřejnit nabídku na převod šikmé mobilní schodišťové plošiny – tzv.
Z: VFO
schodolezu za účelem manipulace postižených osob pro fyzické nebo právnické
T: 6/2018
osoby, které provozují sociální služby na území města Vítkova na úředních deskách
a Vítkovském zpravodaji.
2710/73 1. Bere na vědomí dopis paní Jany Novotné.
2. Ukládá zaslat odpověď paní Janě Novotné.

Z: S,MS
T: 6/2018

2711/73 Bere na vědomí dopis ředitele technických služeb s informací o nutnosti řešit vozidlo na
rozvoz stravy pro mateřské školy.
2712/73 1. Bere na vědomí informaci o změně mzdových tarifů Technických služeb města
Vítkova.
2. Ukládá předložit mzdové tarify a kalkulace cen Technických služeb města Vítkova.

Usnesení 73. schůze Rady města Vítkova ze dne 05.06.2018

Strana 5 (celkem 6)

Z: ŘTS,VOS
T: 6/2018

2713/73 Bere na vědomí nové zařazení ředitele technických služeb dle aktuální mzdové směrnice.
2714/73 Ukládá odboru služeb cestou soudního znalce řešit nedostatky spočívající ve špatném
podloží na nově vybudovaném travnatém hřišti v areálu TJ Vítkov.

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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T: 6/2018

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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