USNESENÍ
33. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. dubna 2012 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1179/33 do č. 1224/33 )
Rada města:
1179/33 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1180/33

1. Jmenuje na návrh tajemnice Městského úřadu ve Vítkově Ing. René Kyšáka do
funkce vedoucího finančního odboru k 1.5.2012 na dobu neurčitou.
2. Ukládá předat Ing. René Kyšákovi jmenovací dekret.

1181/33

Bere na vědomí zprávu o náhradních výsadbách a kácení stromů v areálu
městského koupaliště.

1182/33

1. Schvaluje obchodní smlouvu mezi společností APADO SECURITY s.r.o. se
sídlem Opava, Rybářská 1665/2, PSČ 746 01 a Městem Vítkov, se sídlem nám.
Jana Zajíce 7, PSČ 749 01, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce MP
Vítkov a APADO SECURITY s.r.o. zajištěním výjezdů hlídky Městské policie
ke střeženým vybraným objektům ve sjednanou dobu a za úplatu v souladu
s předloženým návrhem smlouvy.
2. Pověřuje starostu města podpisem obchodní smlouvy se APADO SECURITY
s.r.o. se sídlem Opava, Rybářská 1665/2, PSČ 746 01 k uzavření smluvního
vztahu, jehož předmětem je vzájemná spolupráce MP Vítkov a APADO
SECURITY s.r.o. zajištěním výjezdů hlídky Městské policie ke střeženým
vybraným objektům ve sjednanou dobu a za úplatu v souladu s předloženým
návrhem smlouvy.

Z: T
T: 4/2012

Z: S,VSMP
T: 5/2012

1183/33

Bere na vědomí zprávu o veřejné službě za rok 2011.

1184/33

1. Pověřuje pracovníka MěÚ Vítkov, odboru sociálních věcí Bc. Nelly
Svobodovou k zastupování Města Vítkov jako účastníka řízení před soudy všech
stupňů na území České republiky ve věcech týkajících se péče o nezletilé
v rámci působnosti jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ukládá vydat pověření k zastupování města Vítkov ve smyslu zákona
Z: S,VOSV
č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předat pověření k zápisu do
T: 11.5.2012
správního deníku soudu.

1185/33

Doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 50.000,- Kč.

1186/33

Doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 100.000,- Kč.

1187/33

1. Schvaluje prominutí platby za krátkodobý pronájem historického sálu v objektu
Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, za účelem pořádání
koncertu Smíšeného pěveckého sboru KOMENSKÝ ke 40.výročí jeho vzniku
pořádaného dne 2.6.2012.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí rady města.

1188/33

1. Schvaluje Smlouvu o divadelním představení „ Sodoma Gomora“ mezi Městem
Vítkov a divadlem Radka Brzobohatého, Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1.
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Z: VOVS
T: 5/2012

2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1189/33

1190/33

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění jízdy historického vlaku dne 2. 6. 2012 mezi
Městem Vítkov a Českými dráhami, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15
Praha 1.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Schvaluje umístění monitorovací kamery na budovu kina Panorama ve Vítkově
panu Zdeňku Snášelovi, Dělnická 751, 749 01 Vítkov, do doby zahájení
rekonstrukce kina.
2. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí rady města.
3. Ukládá předložit návrh smlouvy na umístění monitorovací kamery.

1191/33

Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí účelové dotace a uzavřít smlouvu
na realizaci projektu „Vítejte na Vítkovsku“ mezi Městem Vítkov
a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

1192/33

1. Schvaluje plán oprav místních komunikacích města Vítkova včetně místních
částí k realizaci odborem služeb v roce 2012, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá realizovat schválený plán oprav místních komunikací města Vítkova
včetně místních částí v roce 2012.
3. Ukládá předložit návrh na použití skutečné výše rezervy na odd.2212 pol.5171.
4. Ukládá dopravní komisi určit pořadí důležitosti oprav.
5. Ukládá zadat vypracování studie regenerace plochy při Opavské ulici č. p. 685,
686, 687-688 (parkoviště + zeleň).

Z: S,VOK
T: 4/2012

Z: S,VOK
T: 5/2012

Z: S,VOK
T: 5/2012
Z: VOS
T: 5/2012

Z: VOS
T: 12/2012
Z: VOS
T: 8/2012
Z: VOS,dopr.kom.
T: 5/2012
Z: VOS
T: 6/2012

1193/33

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 Ludmile Matlákové, bytem Nábřeží 255
Budišov nad Budišovkou, na dobu neurčitou od 01.06.2012 za účelem prodeje
tabákových, novinových produktů a provozování občerstvení, nájem 1 000,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
Ludmilou Matlákovou, bytem Nábřeží 255 Budišov nad Budišovkou s účinnosti
od 01.06.2012.
3. Ukládá TS Vítkov jménem Města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu s paní
Z: ŘTS
Ludmilou Matlákovou, bytem Nábřeží 255 Budišov nad Budišovkou na
T: 31.5.2012
pronájem nebytových prostor autobusové čekárny na autobusovém nádraží na
Opavské ul. ve Vítkově.

1194/33

1. Schvaluje Ceník prací Technických služeb města Vítkova, příspěvkové
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov platný od 1.5.2012 pro město
Vítkov, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá Technickým službám města Vítkova, p. o., Dělnická 705, 749 01 Vítkov Z: ŘTS
provádět fakturaci prací pro město Vítkov, dle schválených cen.
T: 1.5.2012

1195/33

1. Rozhodla o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – suterén
v kulturním domě ve Vítkově, Dělnická 746, o velikosti 124 m2 na p.č.1787
v k.ú. Vítkov.
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2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.

1196/33

1197/33

1. Rozhodla o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v 1. poschodí
kulturního domu ve Vítkově, Dělnická č.p. 746 o velikosti 202,34 m2 na p.č.
1787 v k.ú. Vítkov.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách.

1. Revokuje usnesení RM č.1128/30 ze dne 13.3.2012 ve znění: „ neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.3 vel.3+1 „S“ ve Vítkově na Komenského
ul. č.p.146 s panem Norbertem Kováčem bytem tamtéž na dobu určitou od
1.4.2012 do 30.6.2012“.
2. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.3 vel.3+1 „S“ ve Vítkově na
Komenského ul. č.p.146 s panem Norbertem Kováčem bytem tamtéž na dobu
určitou od 1.11.2011 do 30.6.2012.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.3 vel.3+1 „S“ ve Vítkově na
Komenského ul. č.p.146 s panem Norbertem Kováčem bytem tamtéž na dobu
určitou od 1.11.2011 do 30.6.2012.

Z: VOS
T: 30.4.2012

Z: VOS
T: 30.4.2012

Z: ŘSBF
T: 4/2012

1198/33

1. Doporučuje udělit souhlas Zastupitelstva Města Vítkova k podání žádosti
o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika
na projekt „Voda pro život“.
2. Doporučuje schválit závazek města splnit podmínku předfinancování projektu ve
výši 100 % všech výdajů. Veškeré financování bude realizováno z rozpočtu
města v roce 2013.

1199/33

1. Schvaluje Mzdový výměr ředitelce SBF Vítkov, p.o. paní Ludmile
Blažkové dle důvodové zprávy s účinnosti od 1. května 2012.
2. Ukládá předat ředitelce SBF Vítkov, p.o. paní Ludmile Blažkové
mzdový výměr s účinnosti od 1. května 2012.

Z: VOS
T: 4/2012

1. Souhlasí s navýšením kapacity školní družiny ze 180 žáků na 210 žáků
Základní škole Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace
s účinnosti od 1. 9. 2012.
2. Ukládá předat usnesení rady města ředitelce Základní školy, Vítkov,
Komenského 754, okres Opava , p.o.

Z: VOS
T: 4/2012

1200/33

1201/33

Doporučuje ZM schválit nová pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití
účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova s účinností od 25. 4.
2012.

1202/33

Bere na vědomí použití finančních prostředků z VHP za rok 2011 ve výši 57.588,Kč na výměnu písku a rekonstrukci pískovišť na sídlištích města (Selská –
Opavská, Budišovská – Wolkerova).

1203/33

1. Bere na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
za rok 2011.
2. Nedoporučuje poskytnutí přídělu do FRB města Vítkova na rok 2012 z výnosu
prodeje obytných domů a bytů za rok 2011, dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje ZM uzavřít smlouvu o půjčce z těmito žadateli:
- Petr Welert, Ztracená 668, 74901 Vítkov
- Tomáš Kuchta, U Nemocnice 829, 74901
Vítkov,
- Rostislav Lehký, Prostřední Dvůr 2063, 74901
Vítkov
- Kateřina Adamcová, Zemědělská 730, 74901
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-

Vítkov
Eliška Měrková, Zemědělská 730, 74901
Vítkov
Ing. Olga Menčíková, Úvozní 575, 74901
Vítkov

4. Doporučuje ZM schválit Městu Vítkov užití finančních prostředků z FRB ve
výši 1 mil. Kč na výměnu oken u bytových domu č.p. 214 a čp. 215 na Oderské
ulici.
1204/33

Bere na vědomí rozpočtový výhled města Vítkova na léta 2014 – 2015.

1205/33

1. Bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc.
č. 2786/9 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k. ú. Vítkov, podanou p. Stanislavou
Novákovou, bytem Řecká 1472/4, Ostrava-Poruba, a to ke dni 31. 3. 2012.
2. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 2786/9 ostatní plocha o výměře 371 m2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, na dobu neurčitou.
Z: VFO
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 2786/9 ostatní plocha
o výměře 371 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, na dobu
T: 5/2012
neurčitou.

1206/33

1. Bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku
parc.č.2594/38 trvalý travní porost o výměře 105 m2 v k. ú. Vítkov, podanou m.
Milanem a Ilonou Klimkovými, oba bytem Svinovská 1169/2, Ostrava-Polanka
n/O., a to ke dni 1. 4. 2012.
2. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2594/38 trvalý travní porost
o výměře 105 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, na dobu
neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2594/38 trvalý travní Z: VFO
T: 5/2012
porost o výměře 105 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, na
dobu neurčitou.

1207/33

Bere na vědomí zprávu o prodeji pozemků k výstavbě 2 rodinných domů.

1208/33

1. Nedoporučuje ZM schválit výjimku ze zásad prodeje nemovitostí a pronájmů
pozemků ve vlastnictví města Vítkova, čl. 2 Zásady prodeje pozemků
k výstavbě, Lubomíru Petrželkovi a Martině Gintarové, oba bytem Větřkovice
95, 747 43 Větřkovice, při prodeji pozemku parc. č. 2118/2 v kat. území Vítkov.
2. Nedoporučuje ZM uzavřít kupní smlouvu se jmenovanými.

1209/33

1. Doporučuje ZM odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi
městem Vítkovem, jako budoucím prodávajícím, a Ivanou Prokšovou, bytem
Budišovská 877, Vítkov, a Lukášem Prokšem, bytem Budišovská 877, Vítkov,
dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM schválit vrácení již zaplacené části kupní ceny v plné výši, dle
důvodové zprávy.

1210/33

Nedoporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 7 zahrada, parc. č. 8 ostpl. a parc.
č. 430/1 ostpl. v kat. území Vítkov Dušanu Švecovi, bytem Potoční 529, Vítkov,
jako zahradu, dle důvodové zprávy.

1211/33

Nedoporučuje ZM směnit část pozemku parc. č. st. 87 stpl. o výměře cca 34 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem), pozemek města, za část pozemku
parc. č. 841/11 zahrada o výměře cca 34 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem), ve vlastnictví p. Pavly Sojové, bytem Masarykova tř.
126/14, Opava, oba v kat. území Nové Těchanovice, dle důvodové zprávy.
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1212/33

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

1213/33

Bere na vědomí zprávu o „Zřizování věcných břemen - občané“.

1214/33

Bere na vědomí zprávu o „Zřizování věcných břemen - firmy“.

1215/33

Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením
č. 2/2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1až 7.

1216/33

Doporučuje ZM vydat zrušovací OZV města Vítkova k OZV č. 8/2010 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

1217/33

Doporučuje ZM vydat Zásady pro schvalování a vyúčtování pracovních cest
zastupitelů k 1.5.2012.

1218/33

Doporučuje ZM prodat bytovou jednotku č. 642/1 na ul. Husova č. p. 642 ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 642
a pozemku parc. č. 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou za minimální základní kupní cenu ve výši Kč
250.000,-.

1219/33

1. Rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč ZUŠ Vítkov na úhradu
autobusové dopravy z Vítkova do Kalet a zpět ve dnech 2. a 3. 6. 2012 na
mezinárodní festival v rámci Dnů Kalet.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč uzavřenou mezi
městem Vítkov a ZUŠ Vítkov.
3. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace starostou města Vítkova.

1220/33

1. Rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 45 N 09/22 uzavřený mezi
městem Vítkovem a Pozemkovým fondem České republiky, sídlo Praha 3,
Husinecká 1024/11a, IČ 45797072 dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 45 N 09/22 se jmenovanou
organizací, a to nejpozději do 31.5.2012.

1221/33

Doporučuje ZM schválit převod nebytové jednotky č. 642/101 v budově č. p. 642
na Husově ul. ve Vítkově na Město Vítkov, IČ 00300870, náměstí Jana Zajíce
č. p. 7, 749 01 Vítkov.

1222/33

Ukládá předložit zastupitelstvu města návrh na zrušení NFCJZ včetně návrhu
budoucího fungování udílení Cen Jana Zajíce.

1223/33

Jmenuje paní Marcelu Juráškovou členkou redakční rady VÍTKOVSKÉHO
ZPRAVODAJE.

1224/33

Bere na vědomí předložené materiály, které se vztahují ke školství ve Vítkově.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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T: 5/2012

Z: S,VFO
T: 5/2012

Z: S
T: 6/2012

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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