USNESENÍ
32. schůze Rady města Vítkova konané dne 12. května 2020 ve velkém sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1163/32 do č. 1179/32)
Rada města:
1163/32 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1164/32

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením
č. 7/2020 dle přílohy č. 1.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 7/2020 dle přílohy č. 1 důvodové
Z: VFO
zprávy.
T: 5/2020

1165/32

1. Schvaluje změnu závazného ukazatele pro organizaci Středisko volného času
Vítkov, p. o. spočívající ve snížení provozního příspěvku o částku 39.860, -Kč dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku Střediska volného času Vítkov, p. o. o změně
závazného ukazatele.

Z: VFO
T: 5/2020

1166/32

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1136/31 ze dne 21. 4. 2020 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
a
, nar.
,
, na pronájem pozemku parc. č. 732/70
trvalý travní porost o výměře 11 m2, část parc. č. 732/69 trvalý travní porost
o výměře cca 36 m2 a část parc. č. 750/18 ostatní plocha o výměře cca 55 m2
vše v k. ú. Nové Těchanovice, za cenu 10,- Kč/m2/rok, jako pozemek
k rekreaci u chaty, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými a to nejpozději do 31. 8.
Z: VFO
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
T: 8/2020
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1167/32

1. Rozhodla ukončit nájem na část pozemku parc. č. 670/37 ostatní plocha
o výměře 14,88 m2 v k. ú. Vítkov, s
, IČ
,
sídlem
, dohodou ke dni 31. 5. 2020.
2. Schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti, dle
přiloženého návrhu dohody.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu o pronájmu nemovitosti
se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 5. 2020. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření dohody pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.

1168/32

1. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Technické služby města Vítkova, p. o., IČO: 00037494 ze dne 16. 12. 2019
dle předložené protokolu.
2. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o., IČO: 69987181 ze dne 2. 12. 2019
dle předloženého protokolu.
3. Bere na vědomí výsledek z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace
Středisko volného času Vítkov, p. o., IČO: 73214892, ze dne 2. 12. 2019 dle
předloženého protokolu.
4. Ukládá předložit protokoly ze všech kontrol příspěvkových organizací včetně
vyjádření kontrolovaných a návrhů na opatření.
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Z: S,VFO
T: 5/2020
Z: VFO
T: 5/2020

Z: VFO
T: 9/2020

1169/32

1. Schvaluje pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných Městem Vítkov s účinností od 1.6.2020.
2. Ukládá předat ředitelům škol a školských zařízení Pravidla pro poskytování
Z: VOS
odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Vítkov.
T: 5/2020
3. Ukládá předložit návrh na odměny ředitelů školských zařízení.
Z: VOS
T: 10/2020

1170/32

1. Schvaluje výplatu nenárokové složky platu Mgr. Miroslavu Bučánkovi,
řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO:
69987181, ve výši 10.118,- z rozvojového programu „Excelence středních
škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2018/2019“ dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitele ZŠaG Vítkov o usnesení rady města.

1171/32

1. Bere na vědomí finanční náročnost vylepšení provozu koupaliště, dle návrhu
TS Vítkov, p. o.
2. Ukládá zahájit práce na vylepšení provozu koupaliště ve Vítkově v rozsahu
dle důvodové zprávy do částky cca 350 tisíc korun.

1172/32

Bere na vědomí systém odměňování pracovníků TS Vítkov a s SBF Vítkov.

1173/32

1. Bere na vědomí řešení náhradních bytů pro nájemníky bytového domu
Oderská, č. p. 182 ve Vítkově.
2. Ukládá přestěhovat nájemníky bytového domu Oderská č. p. 182 ve Vítkově
do náhradních bytů.
3. Ukládá zpracovat návrh zabezpečení oblasti pod skalním masivem s ohledem
na budoucí demolici domu č. p. 182

Z: VOS
T: 5/2020

Z: VOS,ŘTS
T: 6/2020

Z: VOS,ŘSBF
T: 10/2020
Z: VOS,ŘTS
T: 11/2020

1174/32

Bere na vědomí přehled nákladů a výnosů na provoz turistické ubytovny v roce
2017 a přehled nákladů a výnosů v roce 2020 při možném otevření.

1175/32

1. Schvaluje postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu u akce „Oprava
střechy – ZŠaG Vítkov“ v souladu s vnitřním předpisem města č. 9/2019
Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2. Rozhodla o vyloučení uchazeče Fast střechy, s. r.o., Smetanova 2065, 547 01
Náchod, IČ 27537676, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
3. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
„Opravu střechy – ZŠaG Vítkov“ v pořadí:
1. uchazeč: R3STAV, s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava
2. uchazeč: Švan Erhard, Skřivánčí pole 923, 749 01 Vítkov
3. uchazeč: Radoslav Leher, 747 47 Klokočov 145
4. uchazeč: DACH-IZOL, s.r.o., Šumperská 941, 783 91, Uničov
5. uchazeč: TEKR Servis, s.r.o., Dělnická 544/53, 735 64 Havířov
dle přiloženého výběru nejvhodnější nabídky.
4. Schvaluje smlouvu o dílo na realizaci „Opravy střechy – ZŠaG Vítkov“ mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a firmou
R3STAV, s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, IČ 04045394, za
celkovou smluvní cenu 1 006 483,08 Kč vč. DPH.
5. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na realizaci „Opravy střechy Z: VOS,S
– ZŠaG Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, T: 5/2020
IČ 00300870 a firmou R3STAV, s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava,
IČ 04045394. Pokud nebude se zhotovitelem smlouva uzavřena, nastupuje
ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.

1176/32

1. Bere na vědomí žádost pachtýře ATC Podhradí,
o finanční příspěvek na opravy v autokempu Podhradí.
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2. Ukládá předložit řešení žádosti pachtýře autokempu Podhradí,
.

Z: VOS,ŘTS
T: 6/2020

1177/32

1. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Sociální bydlení –
Švermova 220, Vítkov“, jehož předmětem je vyčíslení víceprací a méněprací,
se zhotovitelem FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207,
742 72 Mořkov, IČ 28632761 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci
Z: VOS
díla „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“, jehož předmětem je vyčíslení T: 6/2020
víceprací a méněprací, se zhotovitelem FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice
u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov, IČ 28632761 a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.

1178/32

1. Bere na vědomí žádost ředitelky Střední školy Odry, p. o. změnit podmínky
pro vyplácení stipendia, v souvislosti s omezením škol z důvodu opatření
přijatých vládou a ministerstvem zdravotnictví k pandemii.
2. Souhlasí s postupem při vyplácení motivačního a prospěchového stipendia
dle článku III. a IV. stipendijního řádu ve vztahu k vyhlášenému nouzovému
stavu (uzavření škol).
3. Ukládá Dodatek podepsat a informovat žadatele.

1179/32

1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 7, o velikosti 1+1 ve Vítkově, v domě
na ulici Bezručova č. p. 619,
nar.
, trv. bydl.
, dle pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví
Města Vítkova, článek IV, odst. 1, písmeno a).
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 1+1 ve Vítkově, v
domě na ulici Bezručova č. p. 619, s
, nar.
trv. bydl.
, za podmínky poskytnutí jistoty, při
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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T: 5/2020

Z: ŘSBF
T: 6/2020

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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