USNESENÍ
38. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. listopadu 2016 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1431/38 do č. 1488/38)
Rada města:
1431/38 1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu
2016.
2. Ukládá předložit vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu
2017.
3. Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření navýšením příspěvku na provoz
koupaliště o 330 000,-Kč na vykrytí ztráty za letní období 2016.
1432/38

Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

1433/38

Schvaluje změnu termínu plnění usnesení rady města č. 984/25 ze dne z 23.2.2016,
a to z října 2016 na prosinec 2017.

1434/38

1. Schvaluje plán práce rady města na rok 2017.
2. Ukládá předložit plán práce rady města na rok 2018.

Z: T
T: 12/2017

1435/38

1. Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského
úřadu ve Vítkově v pracovním poměru na 73 pracovníků od 01.01.2017 a nad
tento počet umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.
2. Zrušuje v odboru služeb 1 pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací.
3. Zrušuje v odboru služeb, v oddělení kultury 1 pracovní místo v rámci veřejně
prospěšných prací.

1436/38

Doporučuje vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 6/2016 kterou se
zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

1437/38

Doporučuje vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vítkova č. 7/2016 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

1438/38

1. Bere na vědomí zprávu o výsledku monitorování dalších vytypovaných prostor,
vhodných k zřízení nové spisovny dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Doporučuje zastupitelstvu města uložit odboru služeb městského úřadu ve
Vítkově přepracování projektové dokumentace k realizaci rekonstrukce objektu
na Vodní 636, za účelem jejího zjednodušení a tím snížení nákladů na vlastní
realizaci.
3. Doporučuje zastupitelstvu města uložit finančnímu odboru městského úřadu ve
Vítkově zapracování finančních prostředků, na přepracování projektové
dokumentace k realizaci rekonstrukce objektu na Vodní 636, za účelem jejího
zjednodušení, do výše maximálně 250 tisíc korun, do rozpočtu města na rok
2017.
4. Ukládá pokračovat v monitorování dalších objektů a předložit návrhy vhodných
variant pro zřízení nové spisovny dle zákona.

1439/38

Doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí účelové investiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na nákup dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, ve výši 50% poskytnuté
dotace Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru České republiky, maximálně však ve výši 225.000,- Kč.
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Z: VOVS
T: 11/2017

1440/38

1. Doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o přejmenování části ulice
Těchanovická na ulici Pivovarská ve Vítkově.
2. Doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o přejmenování části ulice
Wolkerova na ulici Těchanovická ve Vítkově.

1441/38

Bere na vědomí vydání Změny č. 1 územního plánu Vítkova vydaného dne
16.7.2014 dle důvodové zprávy.

1442/38

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum o spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana a Městem Vítkov, se
sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

1443/38

Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout dotaci ve výši 110 000,- Kč Centru
inkluze o.p.s., Slezská 342, 747 31 Velké Hoštice, IČ 29461545 na Podporu
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku v letech 2016 – 2019.

1444/38

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Tisk Vítkovského zpravodaje“ dle přiloženého výběru nejvhodnější nabídky.
2. Schvaluje rámcovou smlouvu o dílo – Tisk Vítkovského zpravodaje mezi
městem Vítkovem, IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870, se sídlem náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov a společností OPTYS, spol. s r.o., se sídlem U sušárny
301, 747 56 Dolní Životice, IČ: 42869048, DIČ: CZ42869048.
3. Ukládá starostovi podepsat rámcovou smlouvu o dílo.

Z: S,VOK
T: 11/2016

1445/38 Bere na vědomí zprávu o průběžném plnění výstupů veřejného fóra.
1446/38

Bere na vědomí zprávu o „Studii cyklistických tras a stezek na Vítkovsku“.

1447/38

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Slza v rámci
programu „Den města – Vítkov 2017“ mezi městem Vítkov a Universal Music
s.r.o., Velvarská 1652/7, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 60469692.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1448/38

1. Schvaluje Smlouvu o vystoupení skupiny Žalman a spol. v rámci programu
„Den města – Vítkov 2017“ mezi městem Vítkov a Vladimírem Chromečkem,
Tuřanka 33, 627 00 Brno, IČ 64302008.
2. Ukládá Starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 11/2016

Z: S,VOK
T: 11/2016

1449/38

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Poetika v rámci
programu „Den města – Vítkov 2017“ mezi městem Vítkov a Universal Music
s.r.o., Velvarská 1652/7, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 60469692.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 11/2016

1450/38

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení cimbálové muziky Gizdi
z Opavy v rámci programu „Den města – Vítkov 2017“ mezi městem Vítkov
a Hudebním uměleckým tělesem „Gizdi z Opavy“, zast. Radkem Vedrou, nar.
9. 12. 1996, bytem Bílovecká 943/66, 747 06 Opava 6.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 11/2016
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1451/38

1. Bere na vědomí ústní žádost MO Svazu postižených civilizačními chorobami
Vítkov o pronájem malého sálu kulturního domu ve Vítkově 1x týdně v období
od 1. 10. do 31. 5. kalendářního roku na dobu 1 hodiny týdně za účelem
provozování kurzu „Cvičení seniorů na židlích“ za cenu 60 Kč/hod. (cena je
vč. DPH).
2. Neuděluje výjimku z „Pravidel pro pronájem prostor kulturního domu ve
Vítkově“ v čl. II. Ceník a úhrada ceny MO Svazu postižených civilizačními
chorobami Vítkov.

1452/38

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. se sídlem
Opavská č.p. 21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p.o. se sídlem
Z: VOS
Opavská č.p. 21, IČ: 00489557a škody na majetku města.
T: 11/2017

1453/38

1. Rozhodla pronajmout budovu- objekt Vodní 343 Vítkov na p.č. 2075/3 v k.ú.
Vítkov za účelem výuky uměleckých předmětů a využití pro volnočasové
a pohybové aktivity.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem budovy – objekt Vodní 343 Vítkov na
p.č. 2075/3 v k.ú. Vítkov za účelem výuky uměleckých předmětů a využití pro
volnočasové a pohybové aktivity.

Z: VOS
T: 14.11.2016

1454/38

1. Schvaluje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:
„Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově“ dle § 53 Zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválení zadávací
dokumentace a obchodních podmínek.
2. Zřizuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami v zjednodušeném podlimitním
řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově“.
3. Zřizhuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zjednodušeném
podlimitním řízení na vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce koupaliště
ve Vítkově“.
4. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: Ing. Smolka Pavel starosta města, Mgr. Huška Oldřich – místostarosta města, Ing. Mikulová Marie
- investiční technik města a náhradníky ve složení: Ing. Kuboň Zdeněk –
vedoucí odboru služeb, p. Sonnková Lenka – místostarostka města,
Ing. Adamusová Ingrid – referent regionálního rozvoje.
5. Jmenuje členy hodnotící komise: Ing. Smolka Pavel – starosta města, p. Brendl
Karel, IČ: 10625241, Čermná ve Slezsku, Ing. Mikulová Marie – investiční
technik města, Ing. František Vrchovecký - statutární zástupce TS Vítkov,
Mgr. Huška Oldřich - místostarosta města, p. Hegar Zdenek - zastupitel města,
p. Snášel Miroslav – radní města a náhradníky ve složení: Ing. Kuboň Zdeněk vedoucí odboru služeb, p. Sonnková Lenka - místostarostka města, Ing. Starý
Radek, IČ: 04683374, Opava, p. Vícha Oldřich – radní města, p. Hutník Štěpán radní města, Mgr. Šrubař Martin - zastupitel města, p. Prusek Josef – zastupitel
města.
6. Ukládá předložit RM ke schválení rozhodnutí o výběru dodavatele včetně Z: VOS
návrhu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku T: 12/2016
„Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově“.

1455/38

Bere na vědomí podání žádosti TJ Vítkov o dotaci z MŠMT, Programu 133 510
Státní podpora sportu pro rok 2017 na projekt „Zatravnění a oplocení škvárového
hřiště“.

1456/38

Doporučuje vydat Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání
nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova s účinností od 1.1.2017.
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1457/38

1. Bere na vědomí informace o připravovaném projektu „Moderní úřad Vítkov –
zavádění nových technologií“ pro podání žádosti o dotaci do Integrovaného
regionálního operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.
2. Souhlasí s obsahovou náplní připravovaného projektu „Moderní úřad Vítkov –
zavádění nových technologií“ do Integrovaného regionálního operačního
programu, do výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura II.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt
„Moderní úřad Vítkov – zavádění nových technologií“ do Integrovaného
regionálního operačního programu, výzvy č. 28 – Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura II.

1458/38

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Fondu
mikroprojektů 2014 – 2020 v euroregionu Silesia v rámci programu Interreg VA Česká republika - Polsko na projekt „Horniny a flóra v česko-polském
příhraničí“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o spolupráci na mikroprojektu
typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

1459/38

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu MSK
z Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok
2017 na projekt „Udílení Ceny Jana Zajíce“.

1460/38

1. Revokuje usnesení č. 1407/36 ze dne 27. 9. 2016 ve znění: “Doporučuje
zpracování žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení, v rámci výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších
odborných škol (SVL)“.“
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, v rámci
výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

1461/38

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Základní školy a gymnázia
Vítkov, p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle přiloženého
seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Základní školy a gymnázia Vítkov,
p.o. se sídlem Komenského 754, Vítkov, IČ: 69987181 dle přiloženého seznamu
na Město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s vyřazením majetku z používání
a evidence ze Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. se sídlem Komenského
754, Vítkov, IČ: 69987181 dle důvodové zprávy.

1462/38

1. Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 657/14 ze dne 7. 9. 2016:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře cca 2800 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem
výstavby výrobní strojírenské haly v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve
Vítkově mimo části, na které je navržena příjezdová komunikace + pás o šířce
1 m pro zimní údržbu, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře
cca 2800 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov za účelem výstavby výrobní strojírenské haly v průmyslové zóně na
Dělnické ul. ve Vítkově mimo části, na které je navržena příjezdová komunikace
+ pás o šířce 1 m pro zimní údržbu, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2.

Usnesení 38. schůze Rady města Vítkova ze dne 08.11.2016

Strana 4 (celkem 9)

2. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 3207/1 orná půda o výměře
cca 3800 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov za účelem výstavby skladové haly v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve
Vítkově mimo části, na které je navržena příjezdová komunikace + pás o šířce
1 m pro zimní údržbu, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2 pro část
pozemku nedotčeného vodovodním přívodním řadem o výměře cca 2800 m2
a za kupní cenu Kč 140,-/m2 pro část pozemku dotčeného vodovodním
přívodním řadem o výměře cca 1000 m2, dle důvodové zprávy.
1463/38

1. Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 574/13 ze dne 22. 6. 2016:
„1. Rozhodlo prodat pozemky parc. č. 952/4 orná půda o výměře 466 m2, parc.
č. 2557/4 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 2570/2 ostatní plocha
o výměře 84 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, jako pozemky tvoří jednotný
funkční celek s nemovitostmi žadatelů za základní kupní cenu ve výši Kč 50,/m2, a za podmínky garantování přístupu a příjezdu k RD žadatelů
a k převáděným nemovitostem, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. 952/4 orná půda o výměře 466
m2, parc. č. 2557/4 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 2570/2 ostatní
plocha o výměře 84 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, jako pozemky tvoří
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za základní kupní cenu ve výši
Kč 50,-/m2, a za podmínky garantování přístupu a příjezdu k RD žadatelů
a k převáděným nemovitostem.
2. Doporučuje prodat pozemky parc. č. 952/4 orná půda o výměře 466 m2, parc.
č. 2557/4 ostatní plocha o výměře 40 m2, parc. č. 2570/2 ostatní plocha o
výměře 84 m2 a parc. č. 2557/3 ostatní plocha o výměře 105 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova za účelem provozování zemědělského hospodaření, za
základní kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku na náklady žadatele.

1464/38

Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 37/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře cca 60 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov za účelem příležitostného státí osobními auty před domem
žadatelů čp. 591, za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy

1465/38

1. Schvaluje smlouvu o právu provést pro stavbu „"Silnice III/4429 - rekonstrukce
mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov" na pozemcích parc. č. 53,
parc. č. 54 a parc. č. 279, vše zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 412/1 zahrada,
parc. č. 37/1, parc. č. 307/1, parc. č. 307/3, parc. č. 401/1, parc. č. 430/1, parc.
č. 3230/3, parc. č. 3230/4, parc. č. 3230/7, parc. č. 3230/8, vše ostatní plocha –
ostatní komunikace v kat. území Vítkov mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemků, a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, zastoupena Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska Opava, jako
investorem stavby, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou organizací, a to Z: VFO
nejpozději do 30. listopadu 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 11/2016
smlouvy, pozbude usnesení RM o schválení smlouvy platnosti.

1466/38

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Majetkoprávní záležitosti“.
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1467/38

Bere na vědomí podmíněnou nabídku darem pozemků parc. č. 2766/2 lesní
pozemek o výměře 3188 m2, parc. č. 2767/1 trvalý travní porost o výměře 20337
m2, parc. č. 2816/2 lesní pozemek o výměře 546 m2, parc. č. 2795 o výměře 137
m2, parc. č. 2796 o výměře 474 m2, parc. č. 2797 o výměře 890 m2, parc. č. 2798
o výměře 478 m2, parc. č. 2799 o výměře 484 m2, parc. č. 2800 o výměře
477 m2, parc. č. 2801 o výměře 606 m2, parc. č. 2802 o výměře 496 m2, parc.
č. 2803 o výměře 492 m2, parc. č. 2804 o výměře 499 m2, parc. č. 2805 o výměře
1936 m2, parc. č. 2806 o výměře 557 m2, parc. č. 2807 o výměře 606 m2, parc.
č. 2808 o výměře 320 m2, parc. č. 2809 o výměře 1514 m2, parc. č. 2813/2
o výměře 233 m2, parc. č. 2815/2 o výměře 774, m2, vše zastavěná plocha a
nádvoří, jejichž součástí jsou stavby bez čp./če. parc. č. 2810 o výměře 841 m2,
parc. č. 2811 o výměře 1090 m2, parc. č. 2812 o výměře 1976 m2, parc. č. 2813/1
o výměře 1603 m2, parc. č. 2814/1 o výměře 1906 m2, parc. č. 2814/2 o výměře
102 m2, parc. č. 2815/1 o výměře 31573 m2, vše ostatní plocha, v kat. území
Vítkov, od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692.

1468/38

Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.

1469/38

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
o výměře 300 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, za cenu 10,Kč /m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Rozhodla vypořádat bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.
č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře 300 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek
k rekreaci u chaty, za 3 roky.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní
porost o výměře 300 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, za
cenu 10,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 11/2016

1470/38

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1386/36 ze dne 27. 9. 2016 nájemní
smlouvu, mezi Městem Vítkovem a Petrem Bolfem, nar. 5. 3. 1967, bytem
Vítkov, Opavská 911, na pronájem části pozemku parc. č. 1410/2 ostatní plocha
o výměře 30 m2 v k. ú. Vítkov, za účelem parkování karavanu a přívěsného
vozíku, za cenu 3,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do
Z: VFO
31. 12. 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 12/2016
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1471/38

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1387/36 ze dne 27. 9. 2016 nájemní
smlouvu, mezi Městem Vítkovem a Šimonem Tirolem, nar. 29. 3. 1992, bytem
Vítkov, Opavská 912, na pronájem části pozemku parc. č. 1327 trvalý travní
porost o výměře 600 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- Kč /m2/rok,
na dobu neurčitou dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do
31. 12. 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1472/38

1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 1363 zahrada o výměře 462 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 1363 zahrada o výměře
462 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, za cenu 3,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou.
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Z: VFO
T: 12/2016

Z: VFO
T: 11/2016

1473/38

1. Schvaluje dodatek č. 11 k nájemní smlouvě o pronájmu nemovitosti ze dne
20. 2. 2002, uzavřené mezi Městem Vítkovem a společností Obchodně
zemědělská společnost ZEMPOL spol. s r. o., IČ 42767881, se sídlem Vítkov,
Wolkerova 485, kterým se z této smlouvy vyjímá pozemek parc. č. 3199/12 orná
půda o výměře 1311 m2 k. ú. Vítkov dle přiloženého návrhu dodatku.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 11 k nájemní smlouvě o pronájmu nemovitosti ze dne Z: VFO
20. 2. 2002 se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 12. 2016. Pokud
T: 12/2016
v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku k nájemní smlouvě pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1474/38 1. Bere na vědomí převzetí nájemního vztahu mezi Státním pozemkovým úřadem,
Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Libušina
502/5, 702 00 Ostrava 2, IČ 01312774, a Obchodní zemědělskou společností
ZEMPOL, spol. s r. o., se sídlem Wolkerova 485, 749 01 Vítkov, IČ 42767881,
na pronájem pozemků parc. č. 2535/9 orná půda o výměře 5404 m2 v k. ú.
Vítkov a parc. č. 2535/17 orná půda o výměře 13293 m2 v k. ú. Vítkov,
k zemědělskému hospodaření, sjednaného na dobu neurčitou dle důvod. zprávy.
2. Rozhodla ukončit převzatou nájemní smlouvu č. 177 N 09/22 uzavřenou dne
3. 9. 2009 na pronájem pozemků parc. č. 2535/9 orná půda o výměře 5404 m2
v k. ú. Vítkov a parc. č. 2535/17 orná půda o výměře 13293 m2 v k. ú. Vítkov,
k zemědělskému hospodaření s Obchodně zemědělskou společností ZEMPOL,
spol. s r. o., IČ 42767881, se sídlem Wolkerova 485, 749 01 Vítkov ke dni
30. 9. 2018.
3. Ukládá informovat jmenovanou společnost o usnesení RM.

Z: VFO
T: 11/2016

1475/38

1. Bere na vědomí převzetí nájemního vztahu mezi Státním pozemkovým úřadem,
Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Libušina
502/5, 702 00 Ostrava 2, IČ 01312774, a OZS - ZEMPOL, s. r. o., IČ 25362755,
se sídlem Wolkerova 485, 749 01 Vítkov , na pronájem pozemku parc.
č. 3206/12 ostatní plocha o výměře 238 m2 v k. ú. Vítkov, k zemědělskému
hospodaření, sjednaného na dobu neurčitou dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla ukončit převzatou nájemní smlouvu č. 123 N 07/22 uzavřenou dne
13. 7. 2007 na pronájem pozemku parc. č. 3206/12 ostatní plocha o výměře
238 m2 v k. ú. Vítkov, k zemědělskému hospodaření s OZS - ZEMPOL, s. r. o.,
IČ 25362755, se sídlem Wolkerova 485, 749 01 Vítkov ke dni 30. 9. 2018.
3. Ukládá informovat jmenovanou společnost o usnesení RM.
Z: VFO
T: 11/2016

1476/38

1. Bere na vědomí převzetí nájemního vztahu mezi Státním pozemkovým úřadem,
Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Libušina
502/5, 702 00 Ostrava 2, IČ 01312774, a Vítkovskou zemědělskou s. r. o., se
sídlem Zámecký dvůr 61, 747 47 Klokočov, IČ 25367927, na pronájem
pozemku parc. č. 2496/49 orná půda o výměře 11034 m2 v k. ú. Vítkov,
k zemědělskému hospodaření, sjednaného na dobu neurčitou dle důvodové
zprávy.
2. Rozhodla ukončit převzatou nájemní smlouvu č. 205 N 07/22 uzavřenou dne
5. 12. 2007 na pronájem pozemku 2496/49 orná půda o výměře 11034 m2,
k zemědělskému hospodaření s Vítkovskou zemědělskou s. r. o., IČ 25367927,
se sídlem Zámecký dvůr 61, 747 47 Klokočov ke dni 30. 9. 2018.
3. Ukládá informovat jmenovanou společnost o usnesení RM.

1477/38

1. Zmocňuje Finanční odbor Městského úřadu města Vítkova, aby rozhodoval
o majetkoprávním jednání města - o závazcích v režimu výpůjčky, a to pokud
jde o přenechání věci k užívání na dobu kratší než 30 dnů a pouze pro pozemky
ve vlastnictví města, které jsou na veřejném prostranství.
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Z: VFO
T: 11/2016

2. Ukládá Finančnímu odboru Městského úřadu města Vítkova, aby činil právní
Z: VFO
jednání směřující ke vzniku, změnám nebo zániku závazků v režimu výpůjčky, T: 1.1.2017
a to pokud jde o přenechání věci k užívání na dobu kratší než 30 dnů a pouze pro
pozemky ve vlastnictví města, které jsou na veřejném prostranství.
1478/38

1. Bere na vědomí novelizaci Zásad prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku
města Vítkova s účinností od 1. 1. 2017.
2. Doporučuje ZM schválit novelu Zásad prodeje a pronájmů nemovitých věcí
v majetku města Vítkova a vydat jejich úplné znění s účinností od 1.1. 2017.

1479/38

Doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města
Vítkova č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1. ledna 2017.

1480/38

Doporučuje ZM schválit dodatek smlouvy o poskytnutí dotace TJ Vítkov, kterým
se mění termín vyúčtování dotace.

1481/38

Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením
č. 9/2016 v celkové výši 229.210,-Kč.

1482/38

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a aktivů za období od 1.11.2015 do
31.10.2016.
2. Schvaluje peněžní dary členům komisí dle návrhů obsažených v důvodové
zprávě.
3. Ukládá předat peněžité dary členům komisí dle návrhů obsažených v důvodové
zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činnosti komisí RM za období od 1.11. 2016 do
31.10.2017.

Z: VVS
T: 12/2016
Z: Př. + zap. kom.
T: 10/2017

1483/38 Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.11.2015 do
31.10.2016.
1484/38

1485/38

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti komise SPOD a pracovních skupin
komunitního plánování sociálních služeb za období od 1.11.2015 do 31.10.2016.
2. Schvaluje peněžní dary členům komise a pracovních skupin dle návrhů
obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předat peněžité dary členům komise a pracovních skupin dle návrhů
obsažených v důvodové zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činností komise SPOD a pracovních skupin KPSS
za období od 1.11. 2016 do 31.10.2017, včetně návrhů odměn.
1. Schvaluje odměny předsedkyni a členům letopisecké komise.
2. Ukládá předat odměny předsedkyni a členům letopisecké komise dle návrhů
obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předložit hodnocení činnosti komisí, aktivů i zvláštních orgánů města za
období od 1.11. 2016 do 31.10.2017, včetně návrhů odměn pro členy i ostatní
občany, kteří se podíleli na akcích a pracích pro město.

1486/38

Bere na vědomí informaci o záměru České pošty s.p. provozovat pobočku pošty
Vítkov 3 – Klokočov v režimu PARTNER a konstatuje, že město Vítkov není
schopno zajistit tento způsob provozování pošty ani samo ani prostřednictvím
svých příspěvkových organizací.

1487/38

Souhlasí s pronájmem dřevěného stánku firmě Tipa, spol. s.r.o., Sadová 2749/42,
Opava za cenu 5.000,- Kč včetně DPH na dobu do 27.11. do 27.12.2016. Dopravu
a montáž si zajistí firma Tipa, spol. s.r.o. na své náklady.
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Z: VVS
T: 12/2016
Z: Př.+zap.komisí
T: 10/2017
Z: VVS
T: 12/2016
Z: Př.+zap.letop. k.
T: 10/2017

1488/38

Schvaluje finanční dar ve výši 2.500,- Kč pro Marii Potočárovou a 2.500,- Kč pro
Petru Bekovou za vedení mažoretek a za výsledky dosažené v soutěžích.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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