USNESENÍ
11. schůze Rady města Vítkova konané dne 14. května 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 408/11 do č. 437/11)
Rada města:
408/11 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
409/11 1. Bere na vědomí zprávu o bytové problematice seniorů ve Vítkově.
2. Souhlasí, v případě zájmu, s postupným přemístěním osob bydlících v domě Bezručova 619,
Vítkov do domu Budišovská 877 ve Vítkově.
410/11 1. Schvaluje přidělení bytu č. 15 v domě na ulici Budišovské, č. p. 877, Vítkov Mgr. Dagmar
Štopplové, nar. 19. 12. 1949, bytem Těchanovická 292, Vítkov.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání bytu č. 15
v domě na ulici Budišovské, č. p. 877, Vítkov s Mgr. Dagmar Štopplovou, narozenou
19.12. 1949, bytem Těchanovická 292, Vítkov.
3. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 v domě na ulici Budišovské, č. p. 877, Vítkov
s Mgr. Dagmar Štopplovou, nar. 19. 12. 1949, bytem Těchanovická 292, Vítkov.
411/11 1. Schvaluje změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 4/2019 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 10.575.191,54 Kč.
2. Ukládá realizovat schválené rozpočtové opatření č. 4/2019.

Z: VOSV
T: 5/2019
Z: ŘSBF
T: 6/2019

Z: VFO
T: 5/2019

412/11 1. Uděluje souhlas Technickým službám města Vítkova, p. o. k převodu finančních prostředků
ve výši 360 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu na nákup nového vozidla.
2. Ukládá o souhlasu rady města s převodem finančního prostředků informovat Technické
Z: VFO
služby města Vítkova, p. o.
T: 5/2019
413/11 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru na nákup cen pro 4. ročník projektu
Městské knihovny ve Vítkově „Lovci perel“ mezi Petrem Duskou, Rybniční 276, 749 01
Vítkov, IČ 44911211 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
414/11 1. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru na nákup cen pro 4. ročník projektu
Městské knihovny ve Vítkově „Lovci perel“ mezi Profi TEAM ´21 s.r.o., Mladých 800,
749 01 Vítkov, IČ 25367994 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
415/11 1. Schvaluje Smlouvu o vystoupení v rámci programu Dne města – Vítkov 2019 mezi městem
Vítkov a Ing. Radovanem Kňurou, RK Agentura, Pod Bílým kamenem 1756, 753 01
Hranice, IČ 48729426.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
416/11 1. Schvaluje Smlouvu o vystoupení skupiny ApenDixi v rámci programu Dne města – Vítkov
2019 mezi městem Vítkov a Mgr. Martinem Šrubařem, Nová 440, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
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Z: S,VOK
T: 5/2019

Z: S,VOK
T: 5/2019

Z: S,VOK
T: 5/2019

Z: S,VOK
T: 5/2019

417/11 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 místa prodejcům produktů značky „Regionální
produkt“ a místním/regionálním prodejcům, kteří nejsou držiteli značky „Regionální
produkt“ za cenu:
5 m2
10 m2
Potravinové výrobky
150 Kč vč. DPH
300 Kč vč. DPH
Rukodělné/řemeslné výrobky
300 Kč vč. DPH
600 Kč vč. DPH
mimo prodeje piva, nápojů, masných a uzenářských výrobků.
4. Pověřuje starostu a místostarostu města podpisem nájemních smluv uzavíraných
v souvislosti se zajištěním Dne města – Vítkov 2019.
418/11 1. Schvaluje Smlouvu o vystoupení Jarka Filgase v rámci programu Dne města – Vítkov 2019
mezi městem Vítkov a společností ARTFOR production, s.r.o., Na pasekách 683/16,
717 00 Ostrava, IČ 27847136.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 5/2019

419/11 1. Schvaluje vzorovou Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru na zajištění kulturní
a společenské akce Den města – Vítkov 2019.
2. Pověřuje starostu a místostarostu města podpisem smluv o poskytnutí sponzorského daru na
zajištění kulturní a společenské akce Den města – Vítkov 2019.
420/11 1. Schvaluje bezúplatné poskytnutí 1 ks vstupenky na „Den města – Vítkov 2019“ každému
členovi Sboru dobrovolných hasičů Vítkov, který bude na Dni města zajišťovat bezúplatně
pořadatelskou službu a činnost preventivní požární hlídky. Vstupenky budou poskytnuty
dle skutečných požadavků upřesněných zástupcem SDH.
2. Ukládá předat vstupenky na základě předávacího protokolu, který bude součástí vyúčtování
vstupného.
3. Schvaluje bezúplatné poskytnutí stravovacích kupónů pro odběr občerstvení ve stáncích
zajišťujících prodej jídla a nápojů v hodnotě 120 Kč/osoba každému členu Sboru
dobrovolných hasičů Vítkov, který bude na Dni města zajišťovat bezúplatně pořadatelskou
službu nebo činnost preventivní požární hlídky.

Z: VOK
T: 5/2019

421/11 1. Schvaluje cenu za pronájem kina Panorama Vítkov Základní škole a gymnáziu Vítkov,
příspěvkové organizaci, Komenského 754, 749 01 Vítkov za účelem slavnostního ukončení
školní docházky žáků 9. ročníků ve výši 360 Kč vč. DPH/1 hodina.
2. Ukládá informovat o rozhodnutí rady města ředitele školy.
Z: VOK
T: 5/2019
422/11 1. Schvaluje bezúplatné poskytnutí vstupenek na „Den města – Vítkov 2019“:
- Zástupcům partnerských měst Vrbové a Kalety;
- Starostům měst a obcí ORP Vítkov;
- Všem učinkujícím.
Vstupenky budou poskytnuty dle skutečných požadavků.
2. Ukládá předat vstupenky na základě předávacích protokolů, které budou součástí vyúčtování Z: VOK
vstupného.
T: 5/2019
423/11 1. Bere na vědomí vyhodnocení údržby komunikací a chodníků v zimním období 2018/2019
a průběh jarního úklidu města Vítkova včetně místních částí.
2. Ukládá předložit zprávu týkající vyhodnocení údržby komunikací a chodníků v zimním
období 2019/2020 a průběh jarního úklidu města Vítkova včetně místních částí.
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Z: VOS
T: 4/2020

424/11 Schvaluje upravený plán oprav na místních komunikacích ve Vítkově a jeho místních částech
na rok 2019 dle důvodové zprávy.
425/11 Schvaluje doplnění bytového pořadníku dle důvodové zprávy na období I. pol. 2019.
426/11 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 25.4.2019.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 25.4.2019.
427/11 1. Schvaluje dohodu o narovnání mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 00300870 a Ing. Věrou Matyáškovou, IČ 67686028 se sídlem Haškova 6, 746 01
Opava, zastoupenou. JUDr. Václavem Stříbným, advokátem se sídlem Ostrožná 40, 746 01
Opava, vztahující se ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a výkonu
autorského dozoru na stavbě: „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve
Vítkově“.
2. Ukládá zajistit podpis dohody o narovnání.
Z: S,VOS
T: 5/2019
428/11 1. Doporučuje zastupitelstvu města přijetí dotace ve výši 350.000,- Kč na projekt „Vítkov –
Rozšíření MKDS“ v rámci dotačního titulu Podpora prevence kriminality z Ministerstva
vnitra.
2. Doporučuje zastupitelstvu města provést rozpočtové opatření na předfinancování projektu
„Vítkov – Rozšíření MKDS“ ve výši 432.000,- Kč.
429/11 1. Bere na vědomí informace o plánovaném projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ pro podání
žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 92 – Efektivní veřejná
správa, vyhlášeném Ministerstvem práce a sociálních věcí.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Přívětivý úřad
Vítkov“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 92 - Efektivní veřejná
správa, vyhlášeném Ministerstvem práce a sociálních věcí.
430/11 1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Výstavba přestupního terminálu –
ul. Pivovarská ve Vítkově“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a v souladu s metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové
období 2014 – 2020.
2. Schvaluje příkazní smlouvu na zajištění dotačního projektu „Výstavba přestupního
terminálu – ul. Pivovarská ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870 a jk grant s. r. o., Ratibořská 169, 747 05 Opava, IČ 03098761 za
smluvní cenu 58.000,- Kč bez DPH.
Z: S,VOS
3. Ukládá starostovi města podepsat příkazní smlouvu na zajištění dotačního projektu
„Výstavba přestupního terminálu – ul. Pivovarská ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov, nám. T: 5/2019
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a jk grant s. r. o., Ratibořská 169, 747 05
Opava, IČ 03098761.
431/11 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Zastupování
zadavatele jako centrálního zadavatele při nákupu energií (komodita elektřina a zemní
plyn) na komoditní burze dle přiloženého Výběru nejvhodnější nabídky na VZ malého
rozsahu.
2. Schvaluje Smlouvu o zprostředkování a zajištění dalších činností mezi Městem Vítkov
a eCENTRE, a.s., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, IČO: 27149862, a to na období pro
zajištění nákupu elektřiny a zemního plynu pro roky 2020 – 2024.
Z: S,VOS
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zprostředkování a zajištění dalších činností
T: 5/2019
mezi Městem Vítkov a eCENTRE, a.s., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, IČO:
27149862, a to na období pro zajištění nákupu elektřiny a zemního plynu pro roky 2020 –
2024.
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432/11 1. Schvaluje Smlouvu o společném postupu zájemců při centralizovaném zadávání - na
zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu - mezi Městem
Vítkov a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou organizací, Dělnická 705,
749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o společném postupu zájemců při
centralizovaném zadávání - na zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie
a zemního plynu mezi Městem Vítkov a Technickými službami města Vítkova,
příspěvkovou organizací, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.

Z: S,VOS
T: 5/2019

433/11 1. Schvaluje Smlouvu o společném postupu zájemců při centralizovaném zadávání - na zadání
veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu - mezi Městem Vítkov
a Základní školou a gymnáziem Vítkov, příspěvkovou organizací, Komenského 754,
749 01 Vítkov.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o společném postupu zájemců při
Z: S,VOS
centralizovaném zadávání - na zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie
T: 5/2019
a zemního plynu - mezi Městem Vítkov a Základní školou a gymnáziem Vítkov,
příspěvkovou organizací, Komenského 754, 749 01 Vítkov.
434/11 1. Schvaluje Smlouvu o společném postupu zájemců při centralizovaném zadávání - na
zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu - mezi Městem
Vítkov a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvkovou organizací.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o společném postupu zájemců při
centralizovaném zadávání - na zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie
a zemního plynu - mezi Městem Vítkov a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres
Opava, příspěvkovou organizací.
435/11 1. Schvaluje Smlouvu o společném postupu zájemců při centralizovaném zadávání - na
zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu mezi Městem Vítkov a Střediskem volného času Vítkov, příspěvkovou organizací,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o společném postupu zájemců při
centralizovaném zadávání - na zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie
a zemního plynu - mezi Městem Vítkov a Střediskem volného času Vítkov, příspěvkovou
organizací, Bezručova 585, 749 01 Vítkov.
436/11 1. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor za účelem provozování
kavárny v kině Panorama Vítkov, Komenského 139, 749 01 Vítkov mezi městem Vítkov,
zastoupeným SBF Vítkov, p.o. a paní Hanou Marethovou, bytem Opavská 17, 749 01
Vítkov s účinnosti od 17. 5. 2019.
2. Ukládá SBF Vítkov, p.o. jménem města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu s paní Hanou
Marethovou, bytem Vítkov, Opavská 17 na pronájem nebytových prostor v kině Panorama
Vítkov nejpozději do 17. 5. 2019. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení rady města o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VOS
T: 5/2019

Z: S,VOS
T: 5/2019

Z: ŘSBF
T: 17.5.2019

437/11 Schvaluje vyřazení dataprojektoru BenQ DLP, inventární číslo 3401 v pořizovací ceně
21 893,00 Kč z evidence majetku města.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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