USNESENÍ
55. schůze Rady města Vítkova konané dne 29. srpna 2017 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2033/55 do č. 2087/55)
Rada města:
2033/55 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2034/55 Schvaluje organizační řád Městského úřadu ve Vítkově s účinností od 1.9.2017.
2035/55 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na veřejnou
zakázku: „Právní informační systém“ v pořadí:
1. uchazeč: Wolters Kluwer ČR, a.s., IČ: 63077639, U nákladového nádraží 6,
Praha 3
2. uchazeč: ATLAS consulting spol. s.r.o., IČ: 46578706, Výstavní 292, Ostrava
dle přiložené důvodové zprávy.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI mezi městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a společností Wolters
Kluwer ČR, a.s., IČ: 63077639, U nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, na 3 roky
za celkovou smluvní cenu 148 500,- Kč bez DPH.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí užívacích práv k systému
Z: VVS
ASPI mezi městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
T: 9/2017
a společností Wolters Kluwer ČR, a.s., IČ: 63077639, U nákladového nádraží 6,
130 00 Praha 3. Pokud nebude uzavřena s dodavatelem smlouva do 22.9.2017,
nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč.
4. Ukládá informovat oba uchazeče o výsledku výběru nejvhodnější nabídky.
Z: VVS
T: 9/2017
5. Ukládá uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem.
Z: VVS
T: 9/2017
2036/55 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o neinvestiční dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost na projekt s názvem „Asistenti prevence
kriminality Vítkov“, včetně finanční spoluúčasti města, která bude v případě získání
dotace činit 5 % z přímých nákladů projektu.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o neinvestiční dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost na projekt s názvem „Terénní sociální
pracovník Vítkov“, včetně finanční spoluúčasti města, která bude v případě získání
dotace činit 5 % z přímých nákladů projektu.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o neinvestiční dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost na projekt s názvem „Komunitní pracovník
Vítkov“, včetně finanční spoluúčasti města, která bude v případě získání dotace
činit 5 % z přímých nákladů projektu.
2037/55 1. Zřizuje Komisi pro místní Agendu 21 a aktivity Zdravého města Vítkova.
2. Jmenuje předsedou komise Ing. Pavla Smolku, starostu města a politika
Zdravého města Vítkova a MA21 (veřejný sektor).
3. Jmenuje členy komise pro místní Agendu 21 a aktivity Zdravého města Vítkova
- za veřejný sektor:
Michala Brožu, zástupce vedoucího strážníka Městské policie Vítkov
Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury a koordinátorku Zdravého města
Vítkova a MA21
Janu Pauschovou, pracovnici Zdravotnické záchranné služba MSK, stanice Vítkov
Mgr. Ivanu Prokšovou, knihovnici MěK ve Vítkově
Josefa Pruska, člena zastupitelstva města Vítkova
- za neziskový sektor:
Marii Kristkovou, členku Svazu postižených civilizačními chorobami, MO Vítkov
Nikolu Pruskovou, členku Českého včelařského svazu, MO Vítkov
- za komerční sektor:
Vítězslava Tomeše, fyzická osoba podnikající, se sídlem ve Vítkově.
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2038/55

1. Bere na vědomí zprávu o přípravách rekonstrukce kina ve Vítkově.
2. Doporučuje zastupitelstvu města řešit úhradu nákladů na rekonstrukci kina formou
bankovního úvěru.

2039/55

Bere na vědomí zprávu o postupu prací na připravované publikaci.

2040/55 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Národního
programu Životního prostředí pro rok 2017, číslo výzvy 7/2017 vyhlášené
Ministerstvem životního prostředí, na projekt „Životní prostředí a kvalita života ve
Vítkově“.
2041/55 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu Evropa
pro občany 2014 - 2020, na projekt „Evropa pomáhá“.
2042/55 1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Správy bytového fondu města
Vítkova, příspěvková organizace, Opavská 21, Vítkov, IČ:00489557 za pololetí
2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.
2043/55 1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Technických služeb města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, Vítkov, IČ:00037494 za 1. pololetí 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.
2044/55 1. Odmítá převod nepotřebného majetku do 20 tisíc Kč/ks od TSVítkov, p.o.
se sídlem Dělnická č.p. 705 IČ:00037494, dle přiloženého seznamu, na město
Vítkov.
2. Souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku do 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o.
se sídlem Dělnická č.p. 705, IČ: 00037494 dle přiloženého seznamu.
3. Ukládá vyřadit nepotřebný majetek do 20 tisíc Kč/ks TS Vítkov p.o. se sídlem
Dělnická č.p. 705,IČ: 00037494 dle přiloženého seznamu.

Z: VOS
T: 3/2018

Z: VOS
T: 3/2018

Z: ŘTS
T: 10/2017

2045/55 1. Rozhodla o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání Vodní 636 ve
Vítkově na p.č. 2077/2 v k.ú.Vítkov, o velikosti 52, 35 m2, panu MUDr. Jiřímu
Lubojackému, bytem Mládežnická 408 Slavkov u Opavy IČ: 44941773, na dobu
určitou od 1. 10.2017 do 30.09.2027, za účelem provozování ortopedické
ambulance, nájemné 409,-Kč/ m2/rok a každoroční navýšení o míru inflace
předchozího roku .
2. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových sloužících k podnikání Vodní
636 ve Vítkově p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov mezi Městem Vítkov, zastoupené SBF
Vítkov, p.o. a panem MUDr. Jiřím Lubojackým, bytem Mládežnická 408 Slavkov
u Opavy IČ: 44941773 s účinnosti od 1.10.2017.
Z: ŘSBF
3. Ukládá SBF Vítkov, p.o. jménem Města Vítkov uzavřít nájemní smlouvu s panem
T: 30.9.2017
MUDr. Jiřím Lubojackým, bytem Mládežnická 408 Slavkov u Opavy
IČ: 44941773 na pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání Vodní 636 ve
Vítkově a to nejpozději do 30. 09. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení rady města o uzavření smlouvy
platnosti.
2046/55 1. Souhlasí s podnájmem nebytových prostor sloužících k podnikání Vodní 636, Vítkov
za účelem provozování ambulance pro psychiatrii, endokrinologickou a interní
ambulanci s účinnosti od 1.10.2017 v prostorech ordinace MUDr. Lubojackého.
2. Ukládá informovat nájemce MUDr. Lubojackého bytem Mládežnická 408 Slavkov
Z: VOS
u Opavy a SBF Vítkov, p.o. o usnesení rady města.
T: 30.9.2017
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2047/55 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediska volného
času Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov v rámci 3. výzvy MAS Opavsko,
IROP – vzdělávání 2017 s vazbou na výzvu IROP č. 68 zvyšování kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt
„Polytechnika v SVČ Vítkov“.
2048/55 1. Bere na vědomí informace o veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace k akci „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“.
2. Ukládá vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace k akci „Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr“.

Z: S,VOS
T: 9/2017

2049/55 Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek u akce „Modernizace a rozšíření
MKDS ve Vítkově“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a v souladu s vnitřním předpisem č. 15/2016 Městského úřadu ve Vítkově,
závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2050/55 1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na veřejnou
zakázku: „Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově“ v pořadí:
1. uchazeč: SECTRON Plus spol. s r. o., Vítkov, IČ 60318627
2. uchazeč: ALKOM Security, a. s., Praha, IČ 26184672
3. uchazeč: COPSERVIS s. r. o., Ostrava, IČ 25900765
dle přiložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
2. Schvaluje Kupní smlouvu na dodávku „Vítkov - Modernizace a rozšíření MKDS ve
Vítkově“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a SECTRON Plus s. r. o., Oderská 172, 749 01 Vítkov, IČ 60318627 za smluvní
cenu 219.940,- Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu na dodávku „Vítkov - Modernizace Z: S,VOS
T: 9/2017
a rozšíření MKDS ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870 a SECTRON Plus s. r. o., Oderská 172, 749 01 Vítkov,
IČ 60318627. Pokud nebude uzavřena s dodavatelem smlouva, nastupuje ve
schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.
2051/55 1. Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
v zadávacím řízení na stavební práce dle směrnice č. 15/2016 pro akci: „Vítkov Budišovská ulice – oprava povrchu místní komunikace“ v pořadí:
1. uchazeč: ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou
IČ: 02604795
2. uchazeč: Kareta s.r.o Krnovská 1877/51 Bruntál IČ: 62360213
3. uchazeč: STRABAG a.s. Polanecká 827 Ostrava Svinov IČ: 60838744.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Vítkov - Budišovská ulice – oprava povrchu
místní komunikace“ se zhotovitelem ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13,
Krásno nad Bečvou IČ: 02604795, za celkovou smluvní cenu 573 582,35 Kč
včetně DPH.
Z: S,VOS
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Vítkov - Budišovská
T: 9/2017
ulice – oprava povrchu místní komunikace“ mezi zhotovitelem ALPINE Bau CZ
a.s. Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou IČ: 02604795 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.
2052/55 1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.
2053/55 1. Jmenuje členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na
vedoucí pracovní místo ředitele/ky Střediska volného času Vítkov, p.o.
IČ:73214892 se sídlem Bezručova 585, Vítkov s účinnosti od 1. ledna 2018 ve
složení:
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Z: VOS
T: 3/2018

Předseda konkurzní komise, zástupce města – Mgr. Oldřich Huška- 1. místostarosta
města
Členové:
Zástupce města – PhDr. Marie Mikulíková – radní města
Odborník v oblasti státní správy – Ing. Jana Kašpárková – ředitelka SVČ Lipník
nad Bečvou, p.o.
Zástupce určený ředitelem krajského úřadu – Ing. Pavel Šveda – referent správy
škol a škol. zařízení
Inspektor České školní inspekce – RNDr. Libor Kubica – školní inspektor
Zástupce pedagog. pracovníků – Mgr. Tereza Urbánková – pedag. pracovník SVČ
Vítkov, p.o.
Tajemník – Hana Macášová – referentka školství.
2. Ukládá předat členům konkurzní komise jmenovací dekrety.

Z: VOS
T: 9/2017
3. Ukládá pozvat členy konkurzní komise na jednání ve dnech 27. září a 25. října 2017. Z: VOS
T: 9/2017
2054/55 1. Jmenuje člena školské rady zastupující zřizovatele pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, p.o. pana Miroslava Snášela, radního města s účinnosti od 1.11.2017.
2. Jmenuje člena školské rady zastupující zřizovatele pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, p.o. paní Mgr. Miluši Špokovou, ředitelku MŠ Vítkov, p.o. s účinnosti od
1.11.2017.
3. Jmenuje člena školské rady zastupující zřizovatele pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, p.o. pana Mgr. Oldřicha Hušku, 1. místostarostu města s účinnosti od
1.11.2017.
4. Ukládá předat členům školské rady zastupujících zřizovatele jmenovací dekrety.
Z: VOS
T: 10/2017
5. Ukládá informovat ředitelku Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o. o usnesení
Z: VOS
rady města.
T: 10/2017
2055/55 1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvková organizace za I. pololetí 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.
2056/55 1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvková organizace za I. pololetí 2017.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2017.
2057/55 Vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2017.
2058/55 Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuálních dotací města na
II. pol. roku 2017 v celkové výši 236 tis. Kč vybraným subjektům.
2059/55 1. Schvaluje Přílohu Příkazní smlouvy uzavřené mezi Městem Vítkova a Správou
bytového fondu města Vítkova, p. o. aktualizovanou ke dni 1. 9. 2017.
2. Pověřuje finanční odbor aktualizací příloh příkazních smluv uzavřených
s příspěvkovými organizacemi města.
2060/55 Doporučuje vyhovět žádosti Technických služeb města Vítkova p. o. o úpravu
závazného ukazatele na rok 2017 týkajících se odvodu odpisů z II. etapy skládky
v Nových Těchanovicích.
2061/55 1. Schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi Střediskem
volného času Vítkov, p. o. se sídlem Bezručova 585, 749 01 Vítkov a Městem
Vítkov se sídlem Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov ve výši 530 tis. Kč na projekt „S
chutí do všeho …“.
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Z: VOS
T: 3/2018

Z: VOS
T: 3/2018

2. Ukládá uzavřít smlouvu o návratné finanční výpomoci ve výši 530 tis. Kč na projekt Z: VFO,S,ŘSVČ
„S chutí do všeho …“ mezi Městem Vítkov a Střediskem volného času Vítkov, p. o. T: 9/2017
2062/55 1. Schvaluje smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi Základní školou
a gymnáziem Vítkov, p. o. se sídlem Komneského754, 749 01 Vítkov a Městem
Vítkov se sídlem Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov ve výši 400 tis. Kč na projekt
„Poznáváme Slezské Beskydy“.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o návratné finanční výpomoci ve výši 400 tis. Kč na projekt Z: VFO,S,ŘZŠG
„Poznáváme Slezské Beskydy“ mezi Městem Vítkov a Základní školou
T: 9/2017
a gymnáziem Vítkov, p. o.
2063/55 Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 7/2017 dle
přílohy č. 1 v celkové výši 1.807.147,40 Kč.
2064/55 1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o plánovaném prodeji pozemků parc. č. st. 255
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 732 m2 , jehož součástí je bytový dům čp. 208,
a parc. č. 2138/13 zahrada o výměře 930 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova za
dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 1.600.000,-.
2. Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. st. 255 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 732 m2 , jehož součástí je bytový dům čp. 208, a parc.
č. 2138/13 zahrada o výměře 930 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova za
dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 1.600.000,2065/55 Bere na vědomí důvodovou zprávu o plánovaném prodeji areálu ATC Podhradí v kat.
území Lhotka u Vítkova za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši Kč 8.788.000,-.
2066/55 Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc.
č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 155 m2 nebo jeho část o výměře
cca 145 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), parc. č. 210/1 zahrada
o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2 v kat. území Vítkov jako
pozemky u RD žadatelů čp. 270 na Oderské ul. ve Vítkově. Základní kupní cena bude
stanovena dle rozsahu svažitosti a zamokření znázorněném v polohopisném plánu
ve výši Kč 100,-/m2 – Kč 200,-/m2, náklady za vyhotovení geometrického plánu
a polohopisného plánu ponese kupující, dle důvodové zprávy.
2067/55 Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 2082 zahrada o výměře cca 29 m2 a parc.
č. 2083 zahrada o výměře cca 35 m2 (výměry budou upřesněny geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov za účelem posunutí místa pro výstavbu-rekonstrukci oplocení
u RD žadatelů čp. 612 na Lidické ul. ve Vítkově z důvodu nevhodnosti terénu
v nynějším místě plotu – hranice pozemku za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/
m2 a úhradu části nákladů za vypracování geometrického plánu kupujícím, dle
důvodové zprávy.
2068/55 Doporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 848/1 ostatní plocha a parc. č. 844/2
ostatní plocha o souhrnné výměře cca 500 m2 (výměra buda upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky
č. e. 173 v Zálužné za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/ m2 a úhradu nákladů
za vypracování geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.
2069/55 1. Doporučuje ZM bezúplatně nabýt pozemky parc. č.:
- 2816/2 lesní p.
- 2790, 2810, 2811, 2812, 2813/1, 2814/1, 2814/2, 2815/1, vše ostatní plocha
- 2791, 2792, 2793, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804,
2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2813/2 a 2815/2, vše zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí jsou stavby bez čp./če., v kat. území Vítkov, včetně všech dalších
součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, do vlastnictví města Vítkova od
Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
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IČ 70890692, DIČ CZ70890692, dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM dále bezúplatně nabýt movité věci specifikované v samostatném
inventurním soupisu, který bude městu předán před uzavřením darovací smlouvy.
3. Doporučuje ZM schválit darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, se
sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, DIČ
CZ70890692, jako dárcem, a Městem Vítkovem, jako obdarovaným, se všemi
závazky z ní plynoucí pro město Vítkov, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2070/55 1. Bere na vědomí důvodovou zprávu doplněnou o nový návrh kupní ceny pana Petra
Štolby ve výši Kč 4.000.000,- a nový znalecký posudek č. 1848-58/2017 ze dne
22. 8. 2017 spol. ELEFANT Group s. r. o., Třinec, na částku Kč 4.300.000,předložený panem Petrem Štolbou.
2. Doporučuje ZM, v rámci koupě pozemků parc. č. 718/1 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 3785 m2, jehož součástí je dům čp. 493, a parc. č. 719/3 ostatní plocha
o výměře 22 m2 v kat. území Vítkov, do vlastnictví města Vítkova od pana Petra
Štolby, nar. 27. 11. 1972, bytem Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava, nechat vypracovat revizní znalecký posudek, dle důvodové zprávy.
2071/55 Doporučuje ZM koupit pozemky parc. č. 2237/4 orná půda o výměře 240 m2, parc.
č. 2689/2 ostpl. o výměře 266 m2, parc. č. 2689/3 ostpl. o výměře 680 m2 a parc.
č. 2689/5 ostpl. o výměře 281 m2, v kat. území Klokočov u Vítkova, do vlastnictví
města Vítkova od České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, za maximální kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem, dle důvodové zprávy.
2072/55 Doporučuje ZM koupit pozemky parc. č. 738/2 zastavěná plocha a nádvoří – společný
dvůr o výměře 210 m2, parc. č. 739/1 ostatní plocha o výměře 260 m2, parc. č. 741
ostatní plocha o výměře 628 m2 a parc. č. 743 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 467 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova od České pošty, s.
p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, DIČ CZ47114983, za
maximální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
2073/55 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.
2074/55 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1996/52 ze dne 8. 8. 2017 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Ivo Tirolem, nar. 2. 7. 1986 a Emílií Mrakavovou, nar.
16. 5. 1942, oba bytem Komenského 152, Vítkov, na pronájem části pozemku parc.
č. 1859/3 orná půda o výměře 214 m2 v k. ú. Vítkov, jako plochu k údržbě, za cenu
3,- Kč/m2/rok , na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 10. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.
2075/55 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1997/52 ze dne 8. 8. 2017 pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Štefánií Capkovou, nar. 9. 10. 1933, bytem
Komenského 152, Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 1859/6 orná půda
o výměře 80 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 31. 10. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.
2076/55 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2001/52 ze dne 8. 8. 2017 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Ladislavem Kováčem, nar. 22. 3. 1970, bytem Husova
630, Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 6 m2 v k. ú. Vítkov, k uskladnění dřeva, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, dle přiloženého návrhu.
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2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.
2077/55 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2005/52 ze dne 8. 8. 2017 dodatek č. 2
k nájemní smlouvě ze dne 5. 12. 2005 mezi Městem Vítkovem a Ladislavem
Drtilem, nar. 11. 3. 1935, bytem Komenského 154, na pronájem části pozemku
parc. č. 1849 ostatní plocha o výměře 168 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu
3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 2 se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2017. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
2078/55 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2008/52 ze dne 8. 8. 2017 nájemní smlouvu
mezi Městem Vítkovem a Janem Dunkou, nar. 30. 7. 1989 a Silvií Pohlodkovou,
nar. 4. 5. 1992, oba bytem Husova 631, Vítkov, na pronájem části pozemku parc.
č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. Vítkov, k uskladnění
dřeva, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 31. 10. 2017.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 10/2017
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T: 10/2017

2079/55 1. Rozhodla pronajmout pozemky parc. č. 927 ostatní plocha o výměře 499 m2 a parc.
č. 932 orná půda o výměře 8009 m2, oba v k. ú. Klokočov u Vítkova,
k zemědělskému hospodaření, za cenu 1350,- Kč/ha/rok, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout pozemky parc. č. 927 ostatní plocha o výměře
Z: VFO
499 m2 a parc. č. 932 orná půda o výměře 8009 m2, oba v k. ú. Klokočov u Vítkova, T: 9/2017
k zemědělskému hospodaření, za cenu 1350,- Kč/ha/rok, na dobu neurčitou,
od 1. 1. 2018.
2080/55 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 457 orná půda o výměře 19880 m2 a část
parc. č. 461/7 orná půda o výměře 1368 m2, k zemědělskému hospodaření, za cenu
1350,- Kč/ha/rok, vše v k. ú. Nové Těchanovice a na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 457 orná půda o výměře
Z: VFO
19880 m2 a část parc. č. 461/7 orná půda o výměře 1368 m2, k zemědělskému
T: 9/2017
hospodaření, za cenu 1350,- Kč/ha/rok, vše v k. ú. Nové Těchanovice a na dobu
neurčitou, od 1. 1. 2018.
2081/55 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1998/52 ze dne 8. 8. 2017 dodatek č. 1 mezi
Městem Vítkovem a Petrem Bolfem, nar. 5. 3. 1967, bytem Opavská 911, Vítkov,
na pronájem části pozemku parc. č. 1327 trvalý travní porost o výměře 60 m2 jako
zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok a 3 m2 jako suché WC, za cenu 7,- Kč/m2/rok, vše
v k. ú. Vítkov a na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 10. 2017. Pokud Z: VFO
v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy T: 10/2017
platnosti.
2082/55 1. Schvaluje výměnu pronájmu bytové jednotky č. 2 v budově č. p. 911 na Opavské
ulici ve Vítkově o velikosti 3 + 1 za pronájem bytové jednotky č. 3 v budově č. p.
641 na Husově ulici ve Vítkově o velikosti 2 + 1.
2. Ukládá informovat nájemce bytové jednotky č. 2 v budově č. p. 911 na Opavské
ulici ve Vítkově p. Balhara Pavla, nar. 23.12.1960, bytem Opavská ul. č. p. 911,
749 01 Vítkov o schválené výměně. Pokud nájemce p. Balhar Pavel, bytem
Opavská ul. č. p. 911, 749 01 Vítkov nabídku nepřijme do 30.9.2017 schválená
výměna pozbude platnosti.
3. Ukládá nechat vypracovat znalecký posudek na 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 parcelní číslo 1410/4 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Vítkov.
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2083/55 1. Bere na vědomí informaci Generali Pojišťovny a.s. o ukončení šetření škodní
události č. 3000526941 s tím, že nevznikla odpovědnost pojištěného
subjektu za vzniklou újmu na zdraví paní Ludmily Vymazalové.
2. Rozhodla o neopodstatněnosti návrhu, na základě stanoviska Generali Pojišťovny
a.s., na uplatnění nároku na finanční plnění ze škodní události MUDr. Ludmily
Vymazalové.
2084/55 Rozhodla poskytnout finanční náhradu na poškozeném majetku panu Mgr. Petru
Molkovi, bytem Vítkov, Květinová 745, formou daru obyvatelstvu ve výši 4000 Kč.
2085/55 Uděluje souhlas Správě bytového fondu města Vítkova k podnájmu části kotelny na ul.
Selská k umístění kogenerační jednotky.
2086/55 1. Schvaluje smlouvu o výpůjčce pohřebiště v Klokočově uzavřenou mezi
Římskokatolickou farností Klokočov se sídlem Hřbitovní 592, 74901 Vítkov,
IČ: 47814527, zastoupenou Miroslavem Ševiolou, administrátorem a Městem
Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ: 00300870, zastoupené
Ing. Pavlem Smolkou, starostou.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o výpůjčce pohřebiště v Klokočově.

Z: S,VFO
T: 8/2017

2087/55 Nesouhlasí s tím, aby Město Vítkov uspořádalo veřejnou sbírku ve prospěch spolku
„Rytíři a lapkové z Vítku, z.s.“ IČO 48003131.

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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