USNESENÍ
74. schůze Rady města Vítkova konané dne 26. června 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2715/74 do č. 2797/74)
Rada města:
2715/74 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2716/74 1. Souhlasí aby provozovatelem Senior Pointu ve městě Vítkov byla společnost
Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, IČ 26976307.
2. Stanoví cenu za pronájem místnosti pro provozování Senior Pointu na období říjen
2018 - prosinec 2019. Cena bude za 1 m2/hod v období od 1. 10. – 31. 5. za 3,30 Kč
a v období od 1. 6. – 30. 9. za 1,65 Kč vč. 21% DPH.
2717/74 1. Bere na vědomí informaci o možnosti vycestování do zahraničí slečny Antonie
Solařové, nar. 5.10.1989, bytem Vítkov, Wolkerova 836.
2. Ukládá podat návrh k Okresnímu soudu Opava na vyslovení souhlasu k vycestování.

Z: VOSV
T: 7/2018

2718/74 1. Bere na vědomí zprávu se žádostí o navýšení početního stavu Městské policie Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města navýšit početní stav Městské policie Vítkov ze
současného počtu osmi zaměstnanců na celkový počet deseti zaměstnanců podle
důvodové zprávy.
2719/74 1. Rozhodla o přijetí bezúplatného převodu majetku - požární techniky, k zabezpečení
požární ochrany jednotkou dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě
276.550,10,- Kč, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Městem
Vítkovem o převodu požární techniky, k zabezpečení požární ochrany jednotkou
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 276.550,10,- Kč, dle
důvodové zprávy.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku, uzavřené Z: S,VOVS
mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje T: 7/2018
a Městem Vítkovem o převodu požární techniky, k zabezpečení požární ochrany
jednotkou dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové hodnotě 276.550,10,- Kč.
2720/74 Bere na vědomí zprávu o evidovaných návrzích na změnu územního plánu Vítkova.
2721/74 1. Schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na akci: „Ošetření
památného stromu – dubu letního v Nových Těchanovicích“ z dotačního titulu
Program péče o krajinu v roce 2018/2019, který vyhlašuje Ministerstvo životního
prostředí.
2. Schvaluje provedení ošetření památného stromu dubu letního v Nových Těchanovicích
dle návrhu firmy ARBOS, Lukáš Oliva, ze dne 23.3.2018.
3. Ukládá podat žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci: „Ošetření památného
stromu – dubu letního v Nových Těchanovicích“ z dotačního titulu Program péče
o krajinu v roce 2018/2019, který vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí.
4. Ukládá v případě poskytnutí finančních prostředků zajistit ošetření památného stromu
v Nových Těchanovicích dle návrhu firmy ARBOS, Lukáš Oliva, ze dne 23.3.2018.
2722/74 1. Bere na vědomí zprávu o výsledku veřejného projednání TOP 10 města Vítkova vč.
výsledků ověřovací agendy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města výsledky veřejného projednání TOP 10 schválit.
2723/74 Bere na vědomí zprávu o realizaci „Dne města – Vítkov 2018“.
2724/74 Bere na vědomí zprávu o změně programu Dne města – Vítkov 2018 a úpravě výše
honoráře dle důvodové zprávy.
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Z: VOVÚPŽP
T: 6/2019
Z: VOVÚPŽP
T: 6/2019

2725/74 Bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 14. 5. 2018.
2726/74 Bere na vědomí zprávu o plnění akčního plánu 2018 Zdravého města a místní Agendy 21
ve Vítkově.
2727/74 Bere na vědomí nabídku moravskoslezské televize Polar na vytvoření nového
komunikačního kanálu pro město Vítkov s názvem Vítkovský miniExpres.
2728/74 Bere na vědomí zprávu o zapojení města do projektu „Běžím srdcem ProTibet“
pořádaného společností MOST ProTibet, o.p.s., Tilschové 5, 709 00 Ostrava,
IČ 26672740 dle důvodové zprávy.
2729/74 1. Schvaluje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově s účinnosti od 1. 7. 2018.
2. Zrušuje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově č. 12/2018 ze dne 5. 6. 2018
včetně veškerých příloh.
3. Ukládá zveřejnit Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově na webových stránkách
města.
2730/74 1. Schvaluje Smlouvu o poskytování služby SMS pro zasílání upomínek a rezervací
pomocí SMS zpráv, provozovanou společností TOPefekt s.r.o. mezi TOPefekt s.r.o.,
B. Němcové 763/13, 787 01 Šumperk, IČ 29444268 a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
2731/74 1. Schvaluje Ceník prací Technických služeb města Vítkova, příspěvkové organizace,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov platný od 1.7.2018 pro město Vítkov, dle důvodové
zprávy.
2. Schvaluje kalkulace dvojsložkové ceny za svoz, uložení a likvidaci komunálního
odpadu, skla a plastu Technických služeb města Vítkova, příspěvkové organizace,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov platný od 1.7.2018 pro město Vítkov, dle důvodové
zprávy.
3. Ukládá Technickým službám města Vítkova, příspěvkové organizaci, Dělnická 705,
749 01 Vítkov provádět fakturaci prací pro město Vítkov, dle schválených cen.
2732/74 Bere na vědomí Stupnici mzdových tarifů podle tarifních tříd a letových stupňů TS
Vítkov, p.o. na základě dodatku č.1 ke mzdové směrnici č. 6/2017 platnou k 1.4.2018.
2733/74 Bere na vědomí závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2017, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření.
2734/74 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Majetkoprávní záležitosti - Kraj“.
2735/74 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca
1.300 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u
Vítkova jako pozemek k výstavbě rodinného domu za dohodnutou kupní cenu Kč 50,/m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícím.
2736/74 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře cca
85 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova
jako pozemek zajišťující přístup a příjezd k rodinnému domu kupujících čp. 64 a tvořící
jednotný funkční celek s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu Kč 50,-/m2 a
úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu, které budou vypočteny
jednotlivým kupujícím v poměru dle výměry kupované plochy s tím, že záměr na prodej
bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupujícími
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Z: VOK
T: 7/2018

Z: S,VOK
T: 6/2018

Z: ŘTS
T: 1.7.2018

2737/74 Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 864/60 trvalý travní porost o výměře 418 m2
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele č. e. 116
v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 76.150,-, dle důvodové zprávy.
2738/74 Nedoporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 804/3 zastavěná plocha a nádvoří - dvůr
o výměře 157 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek tvořící jednotný funkční celek
s nemovitostmi žadatelů za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové
zprávy.
2739/74 1. Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1554 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře cca 15 m2 v kat. území Vítkov za účelem parkování na ul.
Křivá ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové
zprávy.
2. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1554 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře cca 45 m2 v kat. území Vítkov za účelem vybudování vjezdu
na pozemek žadatele na ul. Křivá ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 200,-/m2 a dodržení podmínky zachování krajnice v linii oplocení, dle důvodové
zprávy.
2740/74 Doporučuje ZM koupit části pozemků parc. č. 1232 zastavěná plocha a nádvoří a parc.
č. 1234 zahrada o souhrnné výměře cca 80 m2 (výměra upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov do vlastnictví města od:
 Ivo Kurečky, nar. 6. 3. 1967, bytem Grudova 1177/12, 747 05 Opava 5, id. 1/3,
 Lubomíra Kurečky, nar. 30. 8. 1962, bytem Antonína Sovy 1517/39, 747 05 Opava 5,
id. 1/3,
 Radka Kurečky, nar. 31. 1. 1972, bytem Fučíkova 352, 749 01 Vítkov, id. 1/3,
za účelem rozšíření komunikace Polní ul., dle důvodové zprávy. Náklady spojené
s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude hradit
město.
2741/74 Doporučuje ZM koupit část pozemku dle znázornění v důvodové zprávě, parc. č. 1238
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům čp. 345, v kat. území Vítkov
do vlastnictví města od Bohuslava Steculy, nar. 20. 8. 1953, bytem Fučíkova 345, 749 01
Vítkov, za účelem rozšíření křižovatky ul. Fučíkova x Polní, dle důvodové zprávy.
Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek
katastru) bude hradit město.
2742/74 Doporučuje ZM, v případě převodu části pozemku parc. č. 718/2, a to dle geometrického
plánu č. 3003-55/2016 pozemku parc. č. 718/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660
m2 v kat. území Vítkov z České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, na Českou
republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40,
700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, směnit tento pozemek za část pozemku města
parc. č. 766 zahrada o výměře cca 880 m2 (výměra upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice s finančním vyrovnáním dle znaleckých posudků, dle
důvodové zprávy.
2743/74 Doporučuje ZM koupit část pozemku parc. č. 809/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města
od MUDr. Lenky Škařupové, nar. 5. 6. 1971, bytem Klokočovská 224, 749 01 Vítkov, za
účelem majetkoprávního vypořádání komunikace Selská ul. – spojka s ul. Školní, za
podmínky výmazu zástavního práva převáděné části pozemku, dle důvodové zprávy.
Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek
katastru) bude hradit město.
2744/74 Doporučuje ZM koupit části pozemků parc. č. 809/2 ostatní plocha a parc. č. 810
zastavěná plocha a nádvoří o souhrnné výměře cca 35 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov do vlastnictví města od:
 Jaroslava Kulhánka, nar. 19. 2. 1958, bytem Komenského 161, 749 01 Vítkov, id. 1/2,
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 Bohumily Stivarové, nar. 7. 2. 1978, bytem Školní 341, 749 01 Vítkov, id. 1/2,
za účelem majetkoprávního vypořádání komunikace Selská ul. – spojka s ul. Školní, dle
důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu,
správní poplatek katastru) bude hradit město.
2745/74 1. Doporučuje ZM bezúplatně nabýt části pozemků parc. č. 244/1 ostatní plocha o
výměře cca 115 m2 a parc. č. 2759 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 (výměry budou
upřesněny geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova, vč. podmínky,
že město na své náklady vybuduje oplocení na nově vytýčené hranici dotčených
pozemků, do vlastnictví města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
za účelem rozšíření zázemí u sokolovny v Klokočově, dle důvodové zprávy. Náklady
spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru)
bude hradit město.
2. Doporučuje ZM koupit část pozemku parc. č. st. 96/3 zastavěná plocha a nádvoří, vč.
zděné stavby, která je součástí tohoto pozemku, označené v důvodové zprávě č. 1 – 4,
o výměře cca 80 m2 (výměra upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Klokočov u Vítkova do vlastnictví města od:
 Leon Richard Price, nar. 15. 7. 1958, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
 Anne Price, nar. 20. 2. 1960, bytem Klokočov 161, 747 47 Vítkov 3, id. 1/2,
za účelem zajištění skladovacích prostor pro sokolovnu, dle důvodové zprávy.
Náklady spojené s převodem (vypracování geometrického plánu, správní poplatek
katastru) bude hradit město.
2746/74 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.
2747/74 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 152/4 ostatní plocha o výměře 72 m2, část
parc. č. 152/5 ostatní plocha o výměře 74 m2 a část parc. č. st. 289 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 9 m2, vše v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako zahrádku před
rodinným domem, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 152/4 ostatní plocha
Z: VFO
o výměře 72 m2, část parc. č. 152/5 ostatní plocha o výměře 74 m2 a část parc. č. st.
T: 7/2018
289 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, vše v k. ú. Klokočov u Vítkova, jako
zahrádku před rodinným domem, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2748/74 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Jarkom Sivákem, nar.
23. 8. 1955, bytem Vítkov, Komenského 146, na pronájem části pozemku parc.
č. 1807/1 zahrada o celkové výměře 361 m2 - 320 m2 jako zahrádku, 6 m2 (2x3)
a 10 m2 (2x5) jako pozemek k uskladnění dřeva za cenu 3,- Kč/m2/rok a 12 m2 (4x3)
jako posezení, 1 m2 jako udírna a 12 m2 jako pozemek zastavěný garáží za cenu
7,- Kč/m2/rok, vše v k. ú. Vítkov, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 8. 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
2749/74 1. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost o výměře
180 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.

Z: S,VFO
T: 8/2018

Z: VFO
T: 7/2018

2750/74 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Zdeňkem Krůčkem, nar.
4. 3. 1959, bytem Vítkov, Oderská 215, na pronájem části pozemku parc. č. 281
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný
drobnou stavbou, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12,
odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
Z: S,VFO
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 8. 2018.
T: 8/2018
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
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2751/74 1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Zuzanou Kožanou, nar. 11. 7.
1986, bytem Vítkov, Oderská 215, na pronájem části pozemku parc. č. 281 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 7,5 m2 jako pozemek zastavěný dřevěnou kůlnou bez
základů a 1 m2 jako pozemek zastavěný dětským zahradním domečkem, v k. ú.
Vítkov, za cenu 7,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 11
Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 8. 2018. Pokud Z: S,VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy
T: 8/2018
platnosti.
2752/74 1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 3048/2 ostatní plocha o výměře 72 m2, v k. ú.
Vítkov, jako zahrádku, za cenu 2,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl.
12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 3048/2 ostatní plocha o výměře Z: VFO
72 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 2,- Kč/m2/rok, přičemž výsledné
T: 6/2018
nájemné bude dle čl. 12, odst. 11 Majetkových zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.
2753/74 1. Rozhodla pronajmout pozemek parc. č. 2913/1 zahrada o výměře 400 m2, v k. ú.
Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 2913/1 zahrada o výměře 400
m2, v k. ú. Vítkov, jako pozemek k rekreaci u chaty, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.
2754/74 Doporučuje ZM vydat novou směrnici „Pravidla tvorby a užití prostředků FRB“.
2755/74 Doporučuje schválit změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 6/2018 dle přílohy č. 1.
v celkové výši 2 724 997,61Kč.
2756/74 Doporučuje vyhovět žádosti Technických služeb města Vítkova p. o. o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 1.739 tis. Kč na předfinancování pořízení 500 ks
kompostérů o objemu 900 l a 4 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3, které budou
z 85% hrazeny dotací z OP Životního prostředí na léta 2014 až 2020.
2757/74 Doporučuje ZM vyhovět žádosti Střediska volného času Vítkov p. o. o poskytnutí
investičního příspěvku ve výši 191 tis. Kč na vybudování kamerového systému v areálu
střediska ve Vítkově.
2758/74 Doporučuje ZM vyhovět žádosti Střediska volného času Vítkov p. o. o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku ve výši 16 tis. Kč na horolezecké pomůcky pro
zajištění bezpečnosti dětí v horolezeckém kroužku.
2759/74 Doporučuje ZM vyhovět žádosti Střediska volného času Vítkov p. o. o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku ve výši 27 tis. Kč na dofinancování účasti
reprezentace mažoretek na ME v Praze.
2760/74 Souhlasí se zapůjčením české vlajky a panelu či plachty ze znakem Města Vítkova na
propagaci města při ME v Praze.
2761/74 Doporučuje ZM vyhovět žádosti Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku ve výši 18 tis. Kč na pořízení úborů pro školský
pěvecký sbor.
2762/74 Doporučuje ZM vyhovět žádosti Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku ve výši 10,3 tis. Kč na Adaptační programy pro
žáky.
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Z: VFO
T: 7/2018

2763/74 1. Doporučuje ZM stanovit základní kupní cenu na prodej pozemků k výstavbě RD
v lokalitě ul. Těchanovická – Polní ve výši Kč 600,-/m2.
2. Doporučuje ZM vybrat kupujícího formou obálkové metody
za minimální nabídkovou kupní cenu dle bodu 1/, nepodnikající fyzické osobě, dle
důvodové zprávy.
2764/74 1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na období II.
pol. 2018.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období II. pol.2018.

Z: VOS
T: 31.12.2018

2765/74 Doporučuje vydat Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví Města Vítkova s účinností
od 1.7.2018.
2766/74 1. Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
v zadávacím řízení na stavební práce pro akci: Vítkov – opravy povrchu místních
komunikací – asfalt v pořadí:
1. uchazeč: Silnice Morava s.r.o. Revoluční 904/30 Krnov
IČ: 25357352
2. uchazeč: Strabag a.s.
Polanecká 827
Ostrava Svinov IČ: 60838744
3. uchazeč: Alpine Bau CZ a.s. Šenovská 463
Ostrava Bartovice IČ: 02604795
4. uchazeč: POHL CZ a.s.
Holasická 1632/57Opava
IČ: 25606468
5. uchazeč: Jankostav s.r.o.
Štěpaňákova 714/31Ostrava Kunčice IČ: 25855581
6. uchazeč: Kareta s.r.o.
Krnovská 51
Bruntál
IČ: 62360213
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Vítkov – opravy povrchu místních komunikací –
asfalt“ se zhotovitelem Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30, Krnov IČ: 25357352,
za celkovou smluvní cenu 1 312 003,- Kč včetně DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Vítkov – opravy povrchu
Z: S,VOS
místních komunikací – asfalt“ mezi zhotovitelem Silnice Morava s.r.o., Revoluční
T: 30.7.2018
904/30, Krnov, IČ: 25357352 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov. Pokud nebude ve stanovené lhůtě s vítězným uchazečem uzavřena Smlouva o
dílo, nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.
2767/74 1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu panu Radkovi Peterovi nar. 14.8.1990, bytem
Vítkov, Fučíkova 377 na základě písmene f) článku VI (význam práce)
pravidel pro evidenci žádostí o byt a postupu při uzavírání nájemních smluv
k bytům ve vlastnictví Města Vítkova.
2. Ukládá nabídnout panu Radkovi Peterovi nar. 14.8.1990, bytem Vítkov, Fučíkova
377, vhodný byt, který se uvolní v nejbližší době, bez zbytečného odkladu.
2768/74 Bere na vědomí žádost o mimořádné přidělení bytu paní Ivety Svobodové, která
nesplňuje podmínky pro mimořádné přidělení bytu.
2769/74 Bere na vědomí žádost o mimořádné přidělení bytu paní Soni Burianské, která nesplňuje
podmínky pro mimořádné přidělení bytu.
2770/74 Bere na vědomí žádost o mimořádné přidělení bytu paní Dany Pištěkové, která nesplňuje
podmínky pro mimořádné přidělení bytu.
2771/74 Bere na vědomí žádost o mimořádné přidělení bytu paní Heleny Dunkové, která
nesplňuje podmínky pro mimořádné přidělení bytu.
2772/74 Bere na vědomí žádost o mimořádné přidělení bytu pana Daniela Siváka, která nesplňuje
podmínky pro mimořádné přidělení bytu.
2773/74 Bere na vědomí žádost o mimořádné přidělení bytu pana Jana Kováče, která nesplňuje
podmínky pro mimořádné přidělení bytu.
2774/74 1. Schvaluje mzdový výměr řediteli TS Vítkov, p.o. panu Mgr. Petru Fraňkovi dle
důvodové zprávy s účinnosti od 1. července 2018.
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Z: ŘSBF
T: 9/2018

2. Ukládá předat mzdový výměr řediteli TS Vítkov, p.o. panu Mgr. Petru
Fraňkovi s účinnosti od 1. července 2018.

Z: VOS
T: 6/2018

2775/74 1. Bere na vědomí Dohodu o budoucí realizaci stavby „Silnice III/4429 – rekonstrukce
mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova zabývat se řešením financování stavby
„Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci
Vítkov“ při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019.
2776/74 1. Schvaluje Smlouvu č. 1142/PR/OP/2018 o zabezpečení přeložky vodního díla
vyvolané investiční výstavbou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 300870 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi, a.s., IČ 45193665,
se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, a to za podmínky, že bude
Zastupitelstvem města Vítkova schváleno zapracování nákladů na provedení přeložky
v předpokládané výši 1,085 mil Kč bez DPH do rozpočtu roku 2020.
2. Ukládá po schválení zapracování nákladů na provedení přeložky v předpokládané výši Z: S,VOS
1,085 mil Kč bez DPH do rozpočtu roku 2020 Zastupitelstvem města Vítkova, uzavřít T: 6/2018
Smlouvu č. 1142/PR/OP/2018 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané
investiční výstavbou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
IČ 300870 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi, a.s., IČ 45193665, se
sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava.
2777/74 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Oderská 176, Oderská 215 - výměna linek“ dle přiloženého výběru nejvhodnější
nabídky komisí stanovenou Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkové
organizace.
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace,
Z: ŘSBF
Opavská 21, Vítkov, uzavřít smlouvu na: „Oderská 176, Oderská 215 - výměna linek“ T: 6/2018
s dodavatelem Stolařství Duska Petr, Rybniční 276, 749 01 Vítkov, IČ 44911211, za
celkovou smluvní cenu 907 235,- Kč vč. DPH.
2778/74 1. Bere na vědomí informaci o částečném plnění závazku z Příkazní smlouvy ze dne
11. 4. 2017 mezi Městem Vítkov a firmou INNOVA Int. s. r. o., Rudná 847/10,
703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 27857255.
2. Souhlasí s navrženou výši odměny za provedení díla, tzn. za zpracování žádosti
o dotaci a studie proveditelnosti u projektu „Vytvoření polyfunkčního komunitního
centra ve Vítkově“.
3. Ukládá informovat zástupce firmy INNOVA Int. s. r. o. o rozhodnutí Rady města.
2779/74 Doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center
v Moravskoslezském kraji v roce 2018“ na realizaci projektu „Církevní památky na
Vítkovsku“ v celkové výši max. 65 000 Kč.
2780/74 1. Schvaluje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:
„Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa“ dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek včetně schválení zadávací
dokumentace a obchodních podmínek.
2. Zřizuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na vyhodnocení veřejné zakázky „Energetické úspory veřejného
osvětlení ve Vítkově – II. etapa“.
3. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Pavel
Smolka, starosta města, Ing. Kuboň Zdeněk, vedoucí odboru služeb, Ing. Mikulová
Marie, investiční technik, Mgr. Petr Franěk, ředitel Technických služeb města
Vítkova, Marek Kittel, technický dozor stavebníka a náhradníky ve složení: Mgr.
Oldřich Huška, místostarosta města, František Putko, referent odboru služeb, Ivan
Petřík, zástupce Technických služeb města Vítkova,
Ing. Ingrid Adamusová, referent odboru služeb, Zdeněk Hegar, zastupitel města.
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Z: VOS
T: 7/2018

4. Ukládá předložit Radě města Vítkova ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně
návrhu smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku „Energetické úspory
veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa“.

Z: VOS
T: 8/2018

2781/74 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Alej
Klokočov - Františkův dvůr“ z nadace ČEZ, grantové řízení Stromy 2018.
2782/74 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu Evropa pro
občany 2014 - 2020, na projekt „Aktivní a zdravá Evropa“.
2783/74 Bere na vědomí návrh Plánu rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018
až 2022 dle důvodové zprávy.
2784/74 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 21.6.2018.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 21.6.2018.
2785/74 1. Rozhodla o rozmístění kompostérů pro biologicky rozložitelný odpad za vratnou
zálohu na zapůjčení ve výši 200,-Kč, v tomto pořadí:
a) Obyvatelé trvale žijící v místních částech města Vítkova
b) Obyvatelé trvale žijící ve Vítkově, kteří nemají zapůjčeny
hnědé nádoby na svoz biologicky rozložitelného odpadu
c) Ostatní občané trvale žijící ve městě Vítkov.
2. Ukládá TS Vítkov, p. o. postupovat při rozdělování kompostérů pro biologicky
Z: ŘTS
rozložitelný odpad dle usnesení RM.
T: 7/2018
2786/74 1. Rozhodla o pronájmu nebytových prostor - garáž Klokočov 58 na p.č. 336 v k. ú.
Klokočov, o velikosti 21 m2 , paní Bc. Janě Martínkové, bytem Klokočov 58, na dobu
neurčitou od 1.7.2018, za účelem garážování vozidla, nájem 850,-Kč/ měsíc
a každoroční navýšení o míru inflace předchozího roku .
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor - garáž Klokočov 58 p.č.
336 v k.ú. Klokočov mezi Městem Vítkov, zastoupené SBF Vítkov, p.o. a paní
Bc. Janou Martinkovou, bytem Klokočov 58 s účinnosti od 1.7.2018.
3. Ukládá SBF Vítkov, p.o. jménem Města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu s paní
Z: ŘSBF
Bc. Janou Martinkovou, bytem Klokočov 58 na pronájem nebytových prostor- garáž T: 30.6.2018
Klokočov58 a to nejpozději do 30.06.2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení rady města o uzavření smlouvy
platnosti.
2787/74 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.
2788/74 1. Schvaluje platový výměr Mgr. Miroslavu Bučánkovi, řediteli Základní školy
a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181, se sídlem Vítkov,
Komenského 754 s účinnosti od 1.8.2018 dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat platový výměr řediteli Mgr. Miroslavu Bučánkovi a mzdové účtárně
školy.

Z: VOS
T: 7/2018

2789/74 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10 000,- Kč pro Středisko
volného času Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 732 14 892 na podporu činnosti
mažoretek od Smurfit Kappa Czech s.r.o , Žebrák, Skandinávská 1000, okr. Beroun,
DIČ: 25105582.
2. Ukládá zapracovat finanční dar ve výši 10 000,- Kč do účetnictví Střediska volného
času Vítkov, příspěvková organizace, IČ:732 14 892.

Z: ŘSVČ
T: 7/2018
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2790/74 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro Středisko
volného času Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 732 14 892 na podporu Vítkovské
lávky 2018 od Evy Řehulkové, Komenského 152, 749 01 Vítkov, IČ: 86973967.
2. Ukládá zapracovat finanční dar ve výši 15 000,- Kč do účetnictví Střediska volného
času Vítkov, příspěvková organizace, IČ:732 14 892.

Z: ŘSVČ
T: 7/2018

2791/74 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 25 600,- Kč pro Středisko
volného času Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 732 14 892 na podporu výstavby
venkovního herního prvku v areálu SVČ od Vítkovské Ympulsy o.p., Bezručova 585,
Vítkov, IČ: 02638941.
Z: ŘSVČ
2. Ukládá zapracovat finanční dar ve výši 25 600,- Kč do účetnictví Střediska volného
času Vítkov, příspěvková organizace, IČ:732 14 892.
T: 7/2018
2792/74 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 146 454,- Kč pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181 na financování obědů
pro 81 žáků od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN,
Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI na období
od 3.9.2018 do 31.12.2018.
2. Ukládá zapracovat finanční dar v celkové výši 146 454,- Kč do účetnictví
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181.

Z: ŘZŠaG
T: 12/2018

2793/74 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 220 864,- Kč pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181 na financování obědů
pro 81 žáků od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN,
Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI na období
od 1.1. 2019 do 28.6.2019.
2. Ukládá zapracovat finanční dar v celkové výši 220 864,- Kč do účetnictví
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková organizace, IČ:69987181.

Z: ŘZŠaG
T: 6/2019

2794/74 Doporučuje ZM prodat bytovou jednotku č. 911/2 na Opavské ul. č. p. 911 ve Vítkově,
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 911 a pozemku
parc. č. 1410/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov za kupní cenu ve výši
Kč 733.890,- s uvedením, že se jedná o byt s nájemním vztahem na dobu určitou.
2795/74 Schvaluje organizační řád Městského úřadu ve Vítkově s účinností od 1.7.2018.
2796/74 Bere na vědomí nabídku firmy SILLET GROUP na posouzení pojistných smluv.
2797/74 1. Schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo:
9418001719/2018/4000216496 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 300870 a GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo:
9418001719/2018/4000216496 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 300870 a GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem.

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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