USNESENÍ
42. schůze Rady města Vítkova konané dne 29. října 2012 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1478/42 do č. 1534/42)
Rada města:
1478/42 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1479/42

1. Schvaluje Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Upgrade počítačů MěÚ Vítkov“.
2. Schvaluje „Kupní smlouvu“ na nákup techniky k provedení upgrade počítačů
MěÚ Vítkov v rozsahu dle vítězné cenové nabídky, uzavřené mezi firmou Af
Office, s.r.o., Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, Dejvice a Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za celkovou smluvní cenu 257.040,- Kč.
3. Ukládá starostovi města podepsat „Kupní smlouvu“ na nákup techniky
Z: S,VVS
k provedení upgrade počítačů MěÚ Vítkov v rozsahu dle vítězné cenové
T: 11/2012
nabídky, uzavřenou mezi firmou Af Office, s.r.o., Charlese de Gaulla 629/5,
160 00 Praha 6, Dejvice a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za
celkovou smluvní cenu 257.040,- Kč.

1480/42

1. Bere na vědomí zprávu o stavu současné spisovny a o potřebách zřízení nové dle
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedoporučuje ZM schválit realizaci rekonstrukce objektu na Vodní 636 za
účelem zřízení spisovny v roce 2013 z důvodu nedostatku finančních prostředků.
3. Ukládá monitorovat a předložit návrhy dalších vhodných variant.
Z: VOVS
T: 11/2013

1481/42

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov a škody na majetku
města.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov a škody na majetku Z: VOS
města.
T: 11/2013

1482/42

1. Bere na vědomí vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu
2012.
2. Ukládá předložit vyhodnocení provozu koupaliště ve Vítkově za letní sezónu
2013.

Z: VOS
T: 10/2013

1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních
služeb.

Z: VOSV
T: 12/2013

1. Vydává Pravidla využívání Azylové ubytovny ve Vítkově, včetně příloh č. 1
a č. 2 s účinností od 1. 11. 2012.
2. Ukládá zveřejnit Pravidla využívání Azylové ubytovny ve Vítkově, včetně
příloh č. 1 a č. 2.

Z: S,VOSV
T: 6.11.2012

1483/42

1484/42

1485/42

1. Schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 20 000,- Kč o.s. Elim,
křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava na činnost související
s výkonem dobrovolnictví.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 20 000,- Kč
mezi Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov a Elim,
křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii¨ Opava, o.s. se sídlem
Rolnická 21A na činnost související s výkonem dobrovolnictví a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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3. Ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestičního transferu mezi Městem
Vítkov a o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava.
4. Ukládá poskytnout finanční transfer ve výši 20 000,- Kč na účet o.s. Elim,
křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava.
1486/42

1487/42

1488/42

1489/42

1490/42

1. Schvaluje Smlouvu o prodeji podkladů pro připravovanou publikaci Jan Zajíc
a odkoupení publikací po jejich vydání mezi Městem Vítkov a Maticí slezskou,
místní odbor v Opavě, Matiční 2a, 746 01 Opava, IČ 00534366.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1. Schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2011 mezi Městem
Vítkov a Mgr. Branislavem Dorko, Ph.D., Vyhlídalova 7, Opava, který řeší
udělení souhlasu k převedení podkladů pro publikaci Jan Zajíc na Matici
slezskou v Opavě.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek č. 1 podepsat.

1. Schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2011 mezi Městem
Vítkov a Martinem Feikusem, Puškinova 12, Opava, který řeší udělení souhlasu
k převedení podkladů pro publikaci Jan Zajíc na Matici slezskou v Opavě.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek č. 1 podepsat.

1. Bere na vědomí zprávu o akcích pořádaných oddělením kultury v měsících
červenci – září 2012.
2. Ukládá předložit zprávu o akcích pořádaných oddělením kultury v měsících
říjnu – prosinci 2012 v rámci zprávy o činnosti oddělení kultury za rok 2012.
1. Bere na vědomí zprávu o návrhu Obce Staré Těchanovice ve věci odkoupení
majetku Města Vítkova – vybavení knihovny a knihovního fondu knihovny
v Nových Těchanovicích.
2. Ukládá předložit smlouvy o prodeji.

1491/42

Doporučuje přijetí dotace ve výši 5 020 071,30 Kč na investiční akci
„Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice“ v rámci Operačního programu
Životní prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

1492/42

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci Střediska volného času Vítkov,
příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, v rámci 9. výzvy
Operačního programu přeshraniční spolupráce (dále OPPS) SR-ČR 2007 - 2013,
v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů na projekt „Sousedé odborně i neodborně“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediska
volného času Vítkov, příspěvkové organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov,
v rámci 9. výzvy OPPS SR-ČR 2007 - 2013, v oblasti 1.6 Fond mikroprojektů
na projekt „Sousedé odborně i neodborně“.

1493/42

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres
Opava, příspěvkové organizace, v rámci 11. kola výzvy Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia na projekt „Dějiny umění jinak“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci ZŠ Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvkové organizace, v rámci 11. kola výzvy
Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na projekt „Dějiny umění jinak“.
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Z: VOSV
T: 15.11.2012
Z: VOSV
T: 20.11.2012

Z: S,VOK
T: 11/2012

Z: S,VOK
T: 11/2012

Z: S,VOK
T: 11/2012

Z: VOK
T: 1/2013

Z: VOS,VOK
T: 11/2012

1494/42

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Základní školy Vítkov,
Komenského 754, okres Opava p.o. dle důvodové zprávy.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Základní školy Vítkov, Komenského
754, okres Opava, p.o na Město Vítkov.
3. Ukládá informovat ředitelku ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres Opava, p.o. o
usnesení rady města.
4. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle přiložených seznamů.

1495/42

1. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí, v kombinovaném programu na zateplení veřejných budov a výměnu
tepelného zdroje v rámci projektu „Energetické úspory objektu KD ve Vítkově“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí, v kombinovaném programu na zateplení veřejných
budov a výměnu tepelného zdroje na projekt „Energetické úspory objektu KD ve
Vítkově“ včetně finanční spoluúčasti města, která činí minimálně 10%
z celkových způsobilých výdajů.

1496/42

1. Souhlasí s podnájmem nebytových prostor Vodní 636, Vítkov s firmou
CAUSIUS s.r.o., se sídlem Sušilova 1751/1, Opava za účelem provozování
zdravotní praxe specialisty pro psychiatrii s účinnosti od 1.1.2013.
2. Ukládá informovat nájemce MUDr. Lubojackého Vodní 636, Vítkov a SBF
Vítkov o rozhodnutí rady města.

1497/42

1. Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na
projekt „Vybudování naučené stezky – Dědictví břidlice“ mezi Městem Vítkov
a panem Moučkou.
2. Schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt
„Vybudování naučné stezky - Dědictví břidlice“ mezi Městem Vítkov a panem
Lumírem Moučkou, Brněnská 62, 571 01 Moravská Třebová za celkovou
smluvní cenu 40 000,- Kč bez DPH.
3. Ukládá podepsat smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na
projekt „Vybudování naučné stezky – Dědictví Břidlice“ mezi Městem Vítkov
a panem Lumírem Moučkou, Brněnská 62, 571 01 Moravská Třebová, na
zpracování projektové dokumentace.

Z: VOS
T: 11/2012
Z: ŘZŠ
T: 11/2012

Z: VOS
T: 15.11.2012

Z: S,VOS
T: 11/2012

1498/42

1. Schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 12043, jejímž předmětem plnění je
zhotovení stavby: „Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice“, uzavřené
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a společností
NOSTA s. r. o., ul. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 12043, jejímž předmětem plnění Z: S,VOS
je zhotovení stavby: „Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice“,
T: 11/2012
uzavřené mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a společností NOSTA s. r. o., ul. Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín.

1499/42

Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením
č. 5/2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 19.

1500/42

Doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Vítkova
č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.ledna 2013.

1501/42

Doporučuje ZM schválit prodej RD čp. 102 stojícího na pozemku parc.
č. 1543, RD čp. 103 stojícího na pozemku parc. č. 1545 a garáže stojící na
pozemku parc. č. 1546 v kat. území Vítkov za kupní cenu Kč 800.000,- stanovenou
znaleckým posudkem č. 2012/Ví-018/S.II-462 pro akci „Silnice II/462 Vítkov –
Větřkovice“.
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1502/42

Doporučuje ZM schválit panu Dušanu Švecovi, bytem Potoční 529, 749 01 Vítkov,
prodej pozemku parc. č. 153/10 ostpl. o výměře 3831 m2 v kat. území Vítkov za
kupní cenu ve výši Kč 100,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí.

1503/42

Doporučuje ZM schválit 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na
částku Kč 125,-/m2 při prodeji části pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost
v kat. území Vítkov, z důvodu svažitosti prodávaného pozemku a část
prodávaného pozemku zpevňuje břeh příjezdové komunikace na sousedním
pozemku, dle důvodové zprávy.

1504/42

1. Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře
1775 m2, parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2 a část parc. č. 2250/1 trvalý
travní porost o výměře cca 1000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem výstavby RD, dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře
1287 m2 a parc. č. 1039/1 orná půda o výměře 2547 m2 v kat. území Klokočov
u Vítkova za účelem výstavby RD, dle důvodové zprávy.

1505/42

Bere na vědomí neakceptaci Ing. Pavly Sojové, bytem Masarykova tř. 126/14,
746 01 Opava, k uzavření směnné smlouvy na směnu části pozemku města parc.
č. st. 87 stpl. o výměře cca 34 m2 za část pozemku Ing. Sojové parc. č. 841/11
zahrada o výměře cca 34 m2 v kat. území Nové Těchanovice.

1506/42

Nedoporučuje ZM schválit kupní smlouvu mezi Městem Vítkovem a MUDr.
Ivetou Švestkovou, bytem Skřivánčí pole 863, 749 01 Vítkov, na prodej pozemku
parc. č. 45 stpl. – zbor o výměře 259 m2 v k. ú. Vítkov, za dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí, dle přiloženého
návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

1507/42

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Prodeje nemovitého majetku“.

1508/42

Bere na vědomí zprávu „Převody nemovitého majetku do vlastnictví města“.

1509/42

Bere na vědomí zprávu „Zřizování věcných břemen“.

1510/42

Bere na vědomí zprávu „Zřizování věcných břemen I“.

1511/42

1. Vyhlašuje záměr města na pronájem pozemků parc. č. 932 orná půda o výměře
8 009 m2 a parc. č. 927 ostpl. o výměře 49 m2 v k. ú. Klokočov, jako pozemek
k zemědělským účelům, na dobu 5-ti let.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 932 orná
půda o výměře 8 009 m2 a parc. č. 927 ostpl. o výměře 49 m2 v k. ú. Klokočov,
jako pozemek k zemědělským účelům, na dobu 5-ti let.

Z: VFO
T: 11/2012

1512/42

1. Vyhlašuje záměr města na pronájem části pozemku parc. č. 1754 ostpl. o výměře
2 m2 v k. ú. Vítkov za účelem umístění prodejní klece PB láhví, na dobu
neurčitou.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1754
Z: VFO
ostpl. o výměře 2 m2 v k. ú. Vítkov za účelem umístění prodejní klece PB láhví, T: 11/2012
na dobu neurčitou.

1513/42

1. Vyhlašuje záměr města na výpůjčku pozemků parc. č. 1298/1 o výměře 1299 m2
a část parc. 1299 orná půda o výměře 333 m2 v k. ú. Vítkov, k sekání trávy, na
dobu neurčitou.

Usnesení 42. schůze Rady města Vítkova ze dne 29.10.2012

Strana 4 (celkem 7)

2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku parc. č. 1298/1
o výměře 1299 m2 a část parc. 1299 orná půda o výměře 333 m2 v k. ú. Vítkov,
k sekání trávy, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 11/2012

1514/42

1. Vyhlašuje záměr města na pronájem pozemku parc. č. 2496/49 o výměře 321 m2
v k. ú. Vítkov, k pěstování zeleniny a údržbě, na dobu neurčitou.
2. Ukládá FO zajistit zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc.
Z: VFO
č.2496/49 o výměře 321 m2 v k. ú. Vítkov, k pěstování zeleniny a údržbě, na
T: 11/2012
dobu neurčitou.

1515/42

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1439/39 ze dne 18. 9. 2012 nájemní
smlouvu mezi městem Vítkovem a Obchodně zemědělskou společností Zempol,
spol. s r. o., se sídlem Wolkerova 485, Vítkov, na pronájem pozemků parc.
č. 457 o výměře 21058 m2 , parc. č. 458 o výměře 2931 m2 a parc. č. 970 o
výměře 1275 m2 v v k. ú. Nové Těchanovice, za účelem provozování
zemědělské výroby, na dobu určitou 5-ti let dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a Obchodně
Z: VFO
zemědělskou společností Zempol, spol. s r. o., se sídlem Wolkerova 485, Vítkov T: 12/2012
nejpozději do 31. 12. 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1516/42

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1416/38 ze dne 28. 8. 2012 nájemní
smlouvu mezi městem Vítkovem a panem Aloisem Babicou, bytem Klokočov
142, na pronájem pozemků parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2
a parc. č. 1039/1 orná půda o výměře 2547 m2v k. ú. Klokočov u Vítkova,
k zemědělské výrobě, na dobu neurčitou (do výstavby RD) dle přiloženého
návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a panem Aloisem
Babicou, bytem Klokočov 142 nejpozději do 31. 12. 2012. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.

1517/42

1518/42

1519/42

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1412/38 ze dne 28. 8. 2012 nájemní
smlouvu mezi městem Vítkovem a panem Františkem Dobockým, bytem
Klokočov 95, na pronájem pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost
o výměře 560 m2 v k. ú. Klokočov u Vítkova, k zemědělské činnosti, na dobu
neurčitou (do výstavby RD) dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a panem Františkem
Dobockým, bytem Klokočov 95 nejpozději do 31. 12. 2012. Pokud v této lhůtě
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1413/38 ze dne 28. 8. 2012 nájemní
smlouvu mezi městem Vítkovem a panem Jiřím Ferencem, bytem Husova 630,
Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 6 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek zastavěný altánem, na dobu
neurčitou dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a panem Jiřím
Ferencem, bytem Husova 630, Vítkov nejpozději do 31. 12. 2012. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.
Neschvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Vítkovem a paní Alenou
Bartošovou, bytem Švermova 538,Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 395
zahrada o výměře 80 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, na dobu neurčitou dle
důvodové zprávy.
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Z: VFO
T: 12/2012

Z: VFO
T: 12/2012

Z: VFO
T: 12/2012

1520/42

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1415/38 ze dne 28. 8. 2012 nájemní
smlouvu mezi městem Vítkovem a panem Františkem Bílým, bytem Dělnická
673, Vítkov, na pronájem 1 části pozemku parc. č. 2021 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 15 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádky, na dobu neurčitou dle
přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a panem Františkem
Bílým, bytem Dělnická 673, Vítkov nejpozději do 31. 12. 2012. Pokud v této
lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 12/2012

1521/42

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1440/39 ze dne 18. 9. 2012 nájemní
smlouvu mezi městem Vítkovem a paní Gabrielou Richterovou, bytem
Klokočov 22, na pronájem pozemku parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2
v k. ú. Klokočov u Vítkova, k zemědělské činnosti, chovu koz, na dobu
neurčitou (do výstavby RD) dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a paní Gabrielou
Z: VFO
Richterovou, bytem Klokočov 22 nejpozději do 31. 12. 2012. Pokud v této lhůtě T: 12/2012
nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM
o uzavření smlouvy platnosti.

1522/42

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1417/38 ze dne 28. 8. 2012 nájemní
smlouvu mezi městem Vítkovem a společností Vítkovská zemědělská s. r. o., se
sídlem Zámecký dvůr 61, Klokočov, na pronájem pozemku parc. č. 1302/1 orná
půda o výměře 6016 m2 a parc. č. 1302/3 orná půda o výměře 4442m2 v k. ú.
Vítkov, k zemědělským účelům, na dobu 5-ti let. dle přiloženého návrhu
smlouvy.
Z: VFO
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Vítkovem a společností
Vítkovská zemědělská s. r. o., se sídlem Zámecký dvůr 61, Klokočov, na
T: 12/2012
pronájem pozemku parc. č. 1302/1 orná půda o výměře 6016 m2 a parc. č.
1302/3 orná půda o výměře 4442 m2 v k. ú. Vítkov, k zemědělským účelům, na
dobu 5-ti let. dle přiloženého návrhu smlouvy nejpozději do 31. 12. 2012. Pokud
v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení
RM o uzavření smlouvy platnosti.

1523/42

Doporučuje ZM souhlasit s odstoupením od smlouvy o budoucí kupní smlouvě
uzavřené dne 29.7.2009 mezi Městem Vítkov a manž. Milanem Derkou a Petrou
Derkovou, bytem Opavská ul. č. p. 688, Vítkov na prodej bytové jednotky
č. 688/23 v budově č. p. 687 a č. p. 688 na Opavské ul. ve Vítkově, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 687 a č. p. 688
a pozemcích parc. číslo 1749 zastavěná plocha a nádvoří a parc. číslo 1750
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov.

1524/42

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu č. 1312000522/169504
uzavřenou na základě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci
a součinností při realizaci plynárenského zařízení č. 76/2010/1310000573 ze dne
1.10.2010 mezi Městem Vítkov a SMP Net, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská
Ostrava, Hornopolní 3314/38 70200, DIČ: CZ27768961 na úplatný převod
plynárenského zařízení včetně součástí a příslušenství, které bylo realizováno
v rámci stavby „Průmyslová zóna Vítkov, ul.Dělnická – plynovod“.

1525/42

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru
č. 11645/11/LCD uzavřené dne 30.12.2011s Českou spořitelnou , a.s..

1526/42

Bere na vědomí aktualizovanou žádost Gymnázia Vítkov, Komenského 145, p.o.
o neinvestiční transfer na mzdy v roce 2012 včetně odvodů ve výši 248.000,- Kč.

Usnesení 42. schůze Rady města Vítkova ze dne 29.10.2012

Strana 6 (celkem 7)

1527/42

Bere na vědomí aktualizovanou žádost Střední školy Vítkov – Podhradí, p.o.
o neinvestiční transfer na mzdy v roce 2012 včetně odvodů ve výši 268.000,- Kč.

1528/42

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a aktivů za období od 1.11.11 do 30. 9.
2012.
2. Schvaluje peněžité dary členům komisí a aktivů i ostatním fyzickým osobám dle
návrhů obsažených v důvodové zprávě.
3. Ukládá předat peněžité dary členům komisí a aktivů i ostatním fyzickým osobám
dle návrhů obsažených v důvodové zprávě.
4. Ukládá předložit hodnocení činnosti komisí, aktivů i zvláštních orgánů města za
období od 1.10. do 30.9.2013, včetně návrhů odměn pro členy i ostatní
občany, kteří se podíleli na akcích a pracích pro město.

1529/42

Bere na vědomí zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za období od 1.10.2011 do
30.9.2012.

1530/42

1. Schvaluje plán práce rady města na rok 2013.
2. Ukládá předložit plán práce rady města na rok 2014.

Z: VVS
T: 12/2012
Z:
předs.+zapisov.kom.
T: 10/2013

Z: T
T: 12/2013

1531/42

Doporučuje schválit zprávu o změnách zásad pro použití prostředků fondu
zaměstnavatele.

1532/43

1. Schvaluje „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní
služby“ mezi Českou poštou, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 a Městem
Vítkovem, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi podepsat „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen Z: S,VVS
za poštovní služby“ mezi Českou poštou, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha T: 11/2012
1 a Městem Vítkovem, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

1533/42

Doporučuje zastupitelstvu města podat přihlášku do Místní akční skupiny
Opavsko.

1534/42

Schvaluje zahraniční pracovní cestu do Vrbového na den 30.10.2012 panu
Ing. Pavlu Smolkovi a panu Oldřichu Víchovi.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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místostarosta
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