USNESENÍ
3. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. prosince 2018 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 57/3 do č. 145/3)
Rada města:
57/3
Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města a přecházejících úkolů
z předchozích volebních období.
58/3

59/3

1. Schvaluje výpověď rámcové smlouvy č.EIDEL/105/082009 definující základní
podmínky poskytování služeb souvisejících se správou a vydáváním
bezpečnostních předmětů, kvalifikovaných a komerčních certifikátů mezi
Městem Vítkov se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a společností
eIdentity a.s., se sídlem Vinohradská 184/2396, Praha 3, PSČ 130 00 k datu
31.12.2018.
2. Ukládá vypovědět rámcovou smlouvu č.EIDEL/105/082009 v souladu
s ustanovením čl. VIII , odst. 2 této smlouvy do 31.12.2018.
1. Rozhodla poskytnout příspěvek osobám, jejichž přítomnost je u občanskospolečenských aktů a slavností (sňatky, vítání dětí do svazku města, předávání
maturitních vysvědčení) nezbytná, na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku v souvislosti s jejich aktivní účastí u těchto obřadů v roce 2018 dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá vyplatit příspěvky osobám, jejichž přítomnost je u občanskospolečenských aktů a slavností (sňatky, vítání dětí do svazku města, předávání
maturitních vysvědčení) nezbytná, na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku v souvislosti s jejich aktivní účastí u těchto obřadů v roce 2018 dle
důvodové zprávy.

60/3

Bere na vědomí zprávu o postupu tvorby územního plánu a jeho změn.

61/3

1. Schvaluje výrobu a instalaci informační cedule v Zálužném dle důvodové
zprávy.
2. Ukládá zadat výrobu a instalaci informační cedule v Zálužném.

62/3

63/3

64/3

Z: S,VSMP
T: 12/2018

Z: VOSČŽÚ,VVS
1/2019

Z: VOVÚPŽP
T: 31.5.2019

1. Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 01/2017 o dodávce tepla a teplé užitkové
vody, uzavřené mezi dodavatelem Správou bytového fondu Města Vítkova,
příspěvkovou organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov a odběratelem Městem
Vítkovem.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 01/2017
o dodávce tepla a teplé užitkové vody.

Z: S,VOVS
T: 21.12.2018

1. Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 02/2017 o dodávce tepla a teplé užitkové
vody, uzavřené mezi dodavatelem Správou bytového fondu Města Vítkova,
příspěvkovou organizací, Opavská 21, 749 01 Vítkov a odběratelem Městem
Vítkovem.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 02/2017
o dodávce tepla a teplé užitkové vody.

Z: S,VOVS
T: 21.12.2018

1. Schvaluje Smlouvu elektronické pečetění a časové razítka, uzavřenou mezi
firmou GORDIC spol. s r.o. se sídlem Jihlava, Erbenova 4, PSČ: 586 01
a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov.
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2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu elektronické pečetění a časové
razítka, uzavřenou mezi firmou GORDIC spol. s r.o. se sídlem Jihlava,
Erbenova 4, PSČ: 586 01 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901
Vítkov.

Z: S,VVS
T: 12.12.2018

65/3

1. Schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na účetní
období 2019 dle přílohy důvodové zprávy.
2. Schvaluje Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších
předpisů na účetní období 2019 dle přílohy důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 17 zákona
Z: VOK
č. 106/1999 Sb., nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. na
T: 12/2018
rok 2019.
4. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníku úhrad na rok 2020.
Z: VOK
T: 12/2019

66/3

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 201011271 mezi Wi-Fi-Vit Network
z. s., Švermova 541, 749 01 Vítkov, IČ 26661349 a Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek podepsat.

Z: S,VOK
T: 12/2018

67/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu
VISK3, na pořízení nového automatizovaného knihovního a informačního systému
Tritius formou webové služby.

68/3

1. Schvaluje Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově s platností od 1. ledna 2019.
2. Ukládá starostovi města schválený návštěvní řád podepsat.
Z: S,VOK
T: 12/2018
3. Ukládá zveřejnit návštěvní řád na webu města a v prostorách kina.
Z: VOK
T: 12/2018

69/3

1. Bere na vědomí návrh na řešení úprav bezbariérového přístupu a předběžné
úpravy prostor bývalé restaurace kulturního domu na klub seniorů.
2. Ukládá vyhlásit poptávkové řízení na zpracovatele projektu v kulturním domě
dle varianty A.

Z: VOS
T: 1/2019

1. Jmenuje v souladu s článkem VII. Pravidel pro vydávání Vítkovského
zpravodaje Ing. Pavla Smolku, Mgr. Martina Šrubaře, Ing. Šárku Petrtýlovou,
Danielu Olbertovou, Mgr. Dášu Bejdákovou, PhDr. Marii Mikulíkovou
a Mgr. Dášu Duškovou členy redakční rady na volební období 2018 – 2022.
2. Jmenuje Jana Duška zapisovatelem redakční rady na volební období
2018 – 2022.
3. Ukládá předat členům redakční rady a zapisovateli redakční rady jmenovací
dekrety.

Z: MS
T: 12/2018

70/3

71/3

Bere na vědomí koncepci přípravy na stárnutí populace ve Vítkově na období
následujících patnácti let.

72/3

1. Zřizuje Letopiseckou komisi pro volební období 2018 – 2022.
2. Jmenuje předsedou letopisecké komise na období od 11. 12. 2018 do 31. 12.
2022 pana Bc. Radka Hušku, bytem Vítkov, Nová 431.
3. Jmenuje členkami letopisecké komise na období od 11. 12. 2018 do
31. 12. 2022
- Mgr. Dášu Duškovou, bytem Vítkov, Opavská 56
- Mgr. Dagmar Štopplovou, bytem Vítkov, Těchanovická 292
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- Ing. Evu Königovou, bytem Vítkov, Ztracená 667.
4. Ukládá předat předsedovi a členům komise jmenovací dekrety.
73/3

74/3

75/3

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o vystoupení uměleckého souboru ze dne
20. 8. 2018 (divadelní představení Tchýně na zabití) mezi městem Vítkov
a Danou Homolovou, Fanny Agentura, U náhonu 1212/33, 154 00 Praha 5,
IČ 40623271.
2. Ukládá starostovi města schválený dodatek podepsat.
1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních
služeb.

Z: S,VOK
T: 12/2018
Z: VOSV
T: 12/2019

1. Odvolává Mgr. Oldřicha Hušku z řídící a realizační skupiny komunitního
plánování sociálních služeb.
2. Ukládá vydat a doručit odvolací dekret.

76/3

Z: MS
T: 12/2018

Z: VOSV
T: 1/2019

1. Jmenuje Mgr. Martina Šrubaře členem řídící a realizační skupiny komunitního
plánování sociálních služeb.
2. Ukládá vydat a doručit jmenovací dekret.

Z: VOSV
T: 1/2019

77/3

1. Pověřuje Mgr. Janu Molkovou, referentku odboru sociálních věcí, k zastupování
města při uzavírání smluv s ubytovanými osobami v Azylové ubytovně ve
Vítkově.
2. Ukládá vydat pověření Mgr. Molkové k uzavírání smluv o ubytování v Azylové Z: VOSV
ubytovně ve Vítkově.
T: 1/2019

78/3

Bere na vědomí informace o změnách veřejného opatrovnictví osob omezených ve
svéprávnosti.

79/3

1. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 2640/71
ze dne 15. 5. 2018, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Antonii Solařové, nar. 5. 10. 1983.
2. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 75/3
ze dne 16. 12. 2014, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Marcele Peksové, nar. 7. 11. 1944.
3. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 1292/35
ze dne 6. 9. 2016, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Miroslavu Baičovi, nar. 4. 4. 1955.
4. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 1499/39
ze dne 29. 11. 2016, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Miloslavu Hladíkovi, nar. 2. 8. 1958.
5. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 1143/29
ze dne 17. 5. 2016, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Jaroslavu Horváthovi, nar. 11. 7. 1981.
6. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 1295/35
ze dne 6. 9. 2016, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Pavlu Stawarczykovi, nar. 4. 7. 1974.
7. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 873/23
ze dne 12. 1. 2016, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Boženě Havlíčkové, nar. 8. 4. 1954.
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8. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 1621/42
ze dne 31. 1. 2017, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Zdeňku Theuerovi, nar. 12. 5. 1975.
9. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 627/18
ze dne 22. 9. 2015, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Jaroslavu Andrlíkovi, nar. 1. 3. 1961.
10. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j. 628/18
ze dne 22. 9. 2015, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci opatrovníka
Stanislavu Andrlíkovi, nar. 1. 3. 1961.
11. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j.
2549/68 ze dne 3. 4. 2018, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci
opatrovníka Karlu Kucharíkovi, nar. 9. 1. 1965
12. Ruší pověření Dobromily Putkové, vydané na základě usnesení rady č.j.
1361/36 ze dne 27. 9. 2016, aby jménem Města Vítkova vykonávala funkci
opatrovníka Martinu Hruboňovi, nar. 17. 6. 1988.
80/3

Ukládá zrušit pověření Dobromily Putkové k zastupování Města Vítkov při výkonu Z: VOSV
funkce soudem stanoveného opatrovníka u všech osob omezených ve svéprávnosti. T: 1/2019

81/3

Pověřuje starostu města k vydávání a odebírání pověření k výkonu opatrovnictví
pracovníka zařazeného do MěÚ, v jehož pracovní náplni je uvedeno, že vykonává
opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti.

82/3

1. Bere na vědomí v souladu se Závaznými pravidly pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Města Vítkova č. 7/2017 vyhodnocení veřejné zakázky
„Zpracování Koncepce bydlení“.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zpracování Koncepce bydlení“.
3. Schvaluje inominátní smlouvu na zpracování Koncepce bydlení pro město
Vítkov v rozsahu dle vítězné cenové nabídky uzavřenou mezi Městem Vítkov
a Mgr. Markem Mikulcem, Ph.D., Dr. Martínka 1144/23, Ostrava-Hrabůvka,
700 30, IČ 06786847 za celkovou smluvní cenu 66 550 Kč včetně DPH.
4. Ukládá starostovi města podepsat inominátní smlouvu na zpracování Koncepce Z: VOSV
T: 1/2019
bydlení pro město Vítkov uzavřenou mezi Městem Vítkov a Mgr. Markem
Mikulcem, Ph. D., Dr. Martínka 1144/23, Ostrava-Hrabůvka, 700 30,
IČ 06786847 .

83/3

1. Bere na vědomí žádost TS Vítkov, p.o navýšení maximální výše těžby dřeva pro
rok 2018 na 1 900 m3.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit maximální výši těžby dřeva 1 900 m3
pro rok 2018.

84/3

1. Schvaluje Dodatek č. 1 příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP pro akci
„Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ mezi Městem
Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a Bc. Viktorem
Hubertem, Čs. Exilu 473/19, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 14569311, jehož
předmětem je navýšení ceny plnění z důvodu prodloužení realizace stavby.
Z: S.VOS
2. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 příkazní smlouvy na výkon
koordinátora BOZP pro akci „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina T: 12/2018
ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ
00300870 a Bc. Viktorem Hubertem, Čs. Exilu 473/19, 708 00 Ostrava –
Poruba, IČ 14569311, jehož předmětem je navýšení ceny plnění z důvodu
prodloužení realizace stavby.
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85/3

1. Schvaluje Dodatek č. 1 příkazní smlouvy na výkon technického dozoru
stavebníka pro akci „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve
Vítkově“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a příkazníkem Radimem Víchou, B. Němcové 234, 749 01 Vítkov, IČ 46107304
za smluvní cenu 373 561,- Kč vč. DPH, jehož předmětem je navýšení ceny
plnění z důvodu prodloužení realizace stavby.
Z: S,VOS
2. Ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 příkazní smlouvy na výkon
technického dozoru stavebníka pro akci „Stavební úpravy a energetické úspory T: 12/2018
objektu kina ve Vítkově“ mezi Městem Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČ 00300870 a příkazníkem Radimem Víchou, B. Němcové 234, 749 01
Vítkov, IČ 46107304 za smluvní cenu 373 561,- Kč vč. DPH, jehož předmětem
je navýšení ceny plnění z důvodu prodloužení realizace stavby.

86/3

1. Bere na vědomí zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2018.
2. Ukládá předložit zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2019.

87/3

1. Schvaluje Ceník prací, mechanizace a pracovníků TS Vítkov, p. o. pro Město
Vítkov, dle předložených kalkulací cen, s platností od 1.1.2019, uvedený
v důvodové zprávě.
2. Ukládá odboru služeb objednávat práce a služby dle schváleného ceníku prací,
mechanizace a pracovníků TS Vítkov, p. o., pro Město Vítkov.

88/3

Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištěných dotacích a investičních akcích za
rok 2018 a připravovaných akcích na rok 2019.

89/3

1. Schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko, na
přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019, mezi městem Vítkov IČ:00300870
zastoupeným starostou Ing.Pavlem Smolkou a Moravskoslezským krajem se
sídlem 28.října 117 Ostrava IČ: 70890692 s účinností termínu dle výběrového
řízení na autobusového dopravce v oblasti Vítkovska.
2. Ukládá podepsat Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vítkovsko na
přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019, mezi městem Vítkov IČ:00300870
zastoupeným starostou Ing.Pavlem Smolkou a Moravskoslezským krajem se
sídlem 28.října 117 Ostrava IČ: 70890692 s účinností termínu dle výběrového
řízení na autobusového dopravce v oblasti Vítkovska.

90/3

1. Bere na vědomí výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu: „Rekonstrukce budov Podhradí 2066, Vítkov“ dle přiloženého výběru
nejvhodnější nabídky komisí stanovenou Správou bytového fondu města
Vítkova, příspěvkové organizace.
2. Ukládá zajistit podklady pro čerpání dotací – brownfield.
3. Ukládá zjistit možné provozní náklady u tělocvičny a dvou přilehlých budov.

91/3

Z: VOS
T: 12/2019

Z: VOS
T: 1.1.2019

Z: S,VOS
T: 1/2019

Z: VOS
T: 1/2019
Z: VOS,ŘSBF
T: 2/2019

1. Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
pro stavbu: „Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově“ s Ing. Tomášem Ryžem, 747
55 Jezdkovice 37, IČ 75863243, jehož předmětem je rozdělení plnění díla do 2
dílčích etap.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Z: S,VOS
PD pro stavbu: „Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově“ mezi Ing. Tomášem
T: 12/2018
Ryžem, 747 55 Jezdkovice 37, IČ 75863243 a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
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92/3

93/3

1. Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní školy a gymnázia
Vítkov, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.
1. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.

94/3

1. Bere na vědomí stipendijní řád gymnázia pro Základní školu a gymnázium
Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 69987181 s účinnosti od 1.2.2019 dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit stipendijní řád gymnázia pro Základní
školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 69987181 s účinností
od 1.2.2019 dle důvodové zprávy.

95/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. ERSCZ/2018/1335 o financování projektu „Horniny a flóra v česko-polském
příhraničí“ v rámci Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia
v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

96/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Vzdělávání 60+“, z Programu na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019.

97/3

Doporučuje přijetí dotace ve výši 111.500,- Kč na projekt „Jan Zajíc - 2019“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

98/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na projekt „Revitalizace sportovního areálu v ZŠG Vítkov“
z podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli v rámci dotačního titulu
Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

99/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci Programu
obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji na rok 2019, vyhlášeném Moravskoslezským krajem, na
projekt „Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově – I. etapa“.

100/3

Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s podáním žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova na projekt „Pořízení traktoru pro práci v lese“
Technickým službám města Vítkova, příspěvkové organizaci.

101/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci programu
Podpora bydlení, podprogramu 117D063 – Technická infrastruktura, vyhlášeném
Ministerstvem pro místní rozvoj, na projekt „8 TI Vítkov“.

102/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediskem
volného času, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkově, ve výzvě Moravskoslezského
kraje – Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí
a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora
miniprojektů mládeže na projekt „Robotika, automodeláři, EVO“.

103/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci programu
Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli, podprogramu DT 117D8220A – Podpora
obnovy místních komunikací, vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj, na
projekt „Oprava místní komunikace ul. Úvozní, Vítkov“.
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104/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Střediskem
volného času, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkově, ve výzvě Moravskoslezského
kraje – Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných
v Moravskoslezském kraji na rok 2019, na projekt „Oprava toalet sociálních služeb
Tunnel Vítkov“.

105/3

1. Bere na vědomí nabídku nepotřebného majetku od Mateřské školy Vítkov,
Husova 629, okres Opava, p.o., IČ: 70996288 dle přiloženého seznamu.
2. Odmítá převod nepotřebného majetku od Mateřské školy Vítkov, Husova 629,
okres Opava, p.o. , IČ: 70996288 dle přiloženého seznamu na Město Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas s vyřazením majetku z používání
a evidence z Mateřské školy Vítkov, Husova 629, okres Opava, p. o.,
IČ: 70996288 dle důvodové zprávy.

106/3

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.

107/3

1. Souhlasí s návrhem rozpočtu města Vítkova pro rok 2019 včetně návrhu
závazných ukazatelů.
2. Doporučuje ZM schválit předložený upravený návrh rozpočtu na rok 2019.
3. Ukládá příspěvkovým organizacím města kromě Správy bytového fondu města
Vítkova p. o. odvádět zálohově odvod odpisů z investičních fondů
v pravidelných čtvrtletních splátkách na účet města, a to v následujícím měsíci
po uplynutí čtvrtletí. Splátka odvodu za poslední čtvrtletí, kde dojde
k vyúčtování, bude realizována v prosinci.

Z: VFO
T: 12/2019

108/3

1. Rozhodla poskytnou individuální dotaci ve výši 3.240,- Kč na projekt
„Vítkovské ligy v malé kopané“ Tělovýchovné jednotě Vítkov, z.s., Husova
653, 74901 Vítkov.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3.240,- Kč na projekt „Vítkovské
ligy v malé kopané“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, se sídlem náměstí Jana
Zajíce 7, 74901 Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z.s.,
Husova 653, se sídlem Husova 653, 74901 Vítkov, IČ 44941412.
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy.
Z: VFO,S
T: 12/2018

109/3

1. Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace uzavřený mezi Městem
Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou
jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, se sídlem Husova 653, 74901 Vítkov,
IČ 44941412.
2. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schváleného dodatku č. 1 smlouvy
Z: VFO,S
o poskytnutí dotace.
T: 12/2018

110/3

1. Rozhodla poskytnou individuální dotaci ve výši 20.000 Kč na projekt „V. ročník
mezinárodního turnaje v boxu žen a dívek“ Tělovýchovné jednotě Klokočov,
z. s., Klokočov 32, 747 47 Vítkov 3.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na projekt „V. ročník
mezinárodního turnaje v boxu žen a dívek“ uzavřenou mezi Městem Vítkov, se
sídlem náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou
Klokočov, z. s. se sídlem Klokočov 32, 747 47 Vítkov, IČ 47812133.
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3. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy a zařadit
uvedenou částku do rozpočtu města.
111/3

1. Bere na vědomí v souladu s usnesením ZM č. 1429/28 ze dne 26. 9. 2018
a usnesením RM č. 2993/79 ze dne 16. 10. 2018, nový znalecký posudek č. 2501
spol. qdq services, s. r. o., Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6, o ceně obvyklé
(tržní) na prodej pozemků parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115 m2, parc.
č. 210/1 zahrada o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2,
a části pozemku parc. č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor, a to dle
geometrického plánu č. 3102-25/2018 pozemku parc. č. 209/3 zastavěná plocha
a nádvoří - zbor o výměře 144 m2 v kat. území Vítkov manželům Stanislavě
Daníčkové, nar. 4. 1. 1964, a Ivu Daníčkovi, oba trvale bytem Oderská 270, 749
01 Vítkov, ve výši Kč 59.312,-, tj. 87,-/m2 (po zaokrouhlení).
2. Bere na vědomí v souladu s usnesením ZM č. 1429/28 ze dne 26. 9. 2018
a usnesením RM č. 2993/79 ze dne 16. 10. 2018, nový znalecký posudek č. 2514
spol. qdq services, s. r. o., Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6, o ceně zjištěné
(dle cenového předpisu) na prodej pozemků parc. č. 208/1 zahrada o výměře 115
m2, parc. č. 210/1 zahrada o výměře 225 m2 a parc. č. 210/3 zahrada o výměře
198 m2, a části pozemku parc. č. 209/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbor, a to
dle geometrického plánu č. 3102-25/2018 pozemku parc. č. 209/3 zastavěná
plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2 v kat. území Vítkov manželům
Stanislavě Daníčkové, nar. 4. 1. 1964, a Ivu Daníčkovi, oba trvale bytem
Oderská 270, 749 01 Vítkov, ve výši Kč 572.110,-, tj. 839,-/m2 (po
zaokrouhlení).
3. Doporučuje ZM, v souladu s usnesením ZM č. 1429/28 ze dne 26. 9. 2018 a
usnesením RM č. 2993/79 ze dne 16. 10. 2018, prodat pozemky parc. č. 208/1
zahrada o výměře 115 m2, parc. č. 210/1 zahrada o výměře 225 m2 a parc.
č. 210/3 zahrada o výměře 198 m2, a části pozemku parc. č. 209/1 zastavěná
plocha a nádvoří - zbor, a to dle geometrického plánu č. 3102-25/2018 pozemku
parc. č. 209/3 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 144 m2 v kat. území
Vítkov manželům Stanislavě Daníčkové, nar. 4. 1. 1964, a Ivu Daníčkovi, oba
trvale bytem Oderská 270, 749 01 Vítkov, za dohodnutou kupní cenu ve výši
znaleckého posudku 59.312,-Kč.
4. Doporučuje uzavření kupní smlouvy podmínit úhradou dlužného bezdůvodného
obohacení dle usnesení RM č. 2993/79 ze dne 16. 10. 2018 ve výši Kč 9.216,-.

112/3

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2075/1 zastavěná plocha a nádvoří –
společný dvůr o výměře cca 50 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný garáží žadatelky vč. nejbližšího okolí,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.

113/3

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2075/1 zastavěná plocha a nádvoří –
společný dvůr o výměře cca 33 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemek zastavěný garáží žadatelů vč. nejbližšího okolí,
za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy.

114/3

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

115/3

1. Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 1392/27 ze dne 29. 8. 2018:
„1. Rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost o výměře
cca 150 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 121 ve Vítkově –
Podhradí, chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2,
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující s tím, že záměr
na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupující, nejpozději však
do 30. listopadu 2018, dle důvodové zprávy.
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2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní
porost o výměře cca 150 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelky č. e. 121 ve
Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč
250,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující s tím,
že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu kupující,
nejpozději však do 30. listopadu 2018.“
2. Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to
dle geometrického plánu č. 3127-92/2018 díl „a“ o výměře 254 m2 v kat. území
Vítkov, který je tímto geometrickým plánem přisloučen k pozemku žadatelky
jako pozemek k rekreaci u chaty č. e. 121 ve Vítkově – Podhradí, chatoviště
U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 250,-/m2, a úhradu nákladů na
vypracování geometrického plánu kupující, dle důvodové zprávy.
116/3

Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 1393/27 ze dne 29. 8. 2018:
„1. Rozhodlo prodat část, popř. 2 části, pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní
porost o výměře cca 320 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemek k rekreaci u chaty žadatelů č. e. 144E ve
Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve výši
Kč 50,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím
s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu
kupujícím, nejpozději však do 30. listopadu 2018, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá zveřejnit záměr prodat část, popř. 2 části, pozemku parc. č. 2594/1
trvalý travní porost o výměře cca 320 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako pozemek u chaty žadatelů č. e.
144E ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 50,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícím s tím, že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu
kupujícím, nejpozději však do 30. listopadu 2018.“

117/3

Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2594/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 3134-113/2018 pozemek parc. č. 2594/65 trvalý travní
porost o výměře 491 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek u chaty žadatele č. e.
144E ve Vítkově – Podhradí, chatoviště U Dubu, za dohodnutou kupní cenu ve
výši Kč 50,-/m2, a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím,
dle důvodové zprávy.

118/3

Doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 809/4 ostatní plocha o výměře 25 m2
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 dohodnutou kupní cenu
ve výši Kč 200,-/m2, dle důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem
(vypracování geometrického plánu, správní poplatek katastru) bude hradit město.

119/3

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.
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120/3

1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vývoji a stavu převodu pozemků, a to
bezúplatného nabytí částí pozemků parc. č. 244/1 ostatní plocha a parc. č. 2759
ostatní plocha, a to dle geometrického plánu č. 634-99/2018 pozemků parc.
č. 244/4 ostatní plocha o výměře 106 m2 a parc. č. 2759/2 ostatní plocha o
výměře 46 m2 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. Bere na vědomí důvodovou zprávu o vývoji a stavu převodu části pozemku parc.
č. st. 96/3 zastavěná plocha a nádvoří, vč. zděné stavby, která je součástí tohoto
pozemku a to dle geometrického plánu č. 634-99/2018 pozemku parc. č. st. 96/5
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2, vč. zděné stavby, která je součástí
tohoto pozemku, 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.

121/3

Bere na vědomí důvodovou zprávu „Prodej pozemků k výstavbě RD“.

122/3

1. Doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 208 orná půda o výměře 977 m2, parc.
č. 209 orná půda o výměře 1866 m2, parc. č. 210/1 ostatní plocha o výměře 834
m2 a parc. č. 210/2 ostatní plocha o výměře 249 m2 v kat. území Jelenice, jako
pozemky k zemědělskému hospodaření za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, jenž na své náklady nechá vyhotovit kupující, dle důvodové zprávy.
2. Nedoporučuje prodat pozemek parc. č. 156 orná půda o výměře 6004 m2 v kat.
území Jelenice, jako pozemek k zemědělskému hospodaření za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem, jenž na své náklady nechá vyhotovit kupující,
dle důvodové zprávy.

123/3

Doporučuje ZM směnit pozemek parc. č. 207/1 orná půda o výměře 1170 m2 v kat.
území Jelenice v rámci akce „Trojsměna“ za účelem „posunutí“ pozemku města
a vybudování účelové komunikace pro zřízení příjezdu na pole a do lesa mimo
obytnou část Jelenic, a to formou výměra za výměru bez finančního dorovnání.
Ostatní náklady spojené s převody bude hradit město.

124/3

1. Revokuje usnesení RM č. 2884/77/3 ze dne 28. 8. 2018:
„3. Rozhodla vypovědět, v souladu s čl. VIII. nájemní smlouvy uzavřené dne
29. 6. 2005 mezi Městem Vítkov a Martinem Friedlem, nar. 8. 4. 1976, bytem
Foerstrova 712, 738 01 Frýdek - Místek, na pronájem pozemku parc. č. 2904
zahrada o výměře 1104 m2 v k. ú Vítkov jako pozemek k rekreaci, tvořící
jednotný funkční celek s chatou , s účinnosti ke dni 31. 12. 2018.“
2. Souhlasí se zpětvzetím výpovědi.
3. Bere na vědomí pokračování dosavadního nájemního vztahu za stávajících
podmínek.
4. Ukládá informovat jmenovaného o usnesení RM.

Usnesení 3. schůze Rady města Vítkova ze dne 11.12.2018

Strana 10 (celkem 13)

Z: VFO
T: 12/2018

125/3

Bere na vědomí předložený dodatek č. 1 smlouvy o úvěru č. 0317582459/LCD na
realizaci rekonstrukce městského kina mezi Městem Vítkov, IČ 00300870, se
sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782,
se sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62.

126/3

Bere na vědomí předložený dodatek č. 2 smlouvy o úvěru č. 317583419 na
realizaci III. etapy městské skládky mezi Městem Vítkov, IČ 00300870, se sídlem
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se
sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62.

127/3

Doporučuje schválit změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 12/2018 dle
přílohy č. 1. v celkové výši 3.043.880,23 Kč.

128/3

1. Bere na vědomí předložené indikativní nabídky České spořitelny, a.s.
a Komerční banky, a.s., na zajištění financování investic v roce 2019.
2. Doporučuje ZM schválit nabídku České spořitelny, a.s., která nabídla nižší sazbu
úroků z úvěru než Komerční Banka, a.s. a nemá žádné poplatky za rezervaci
zdrojů.

129/3

1. Projednala návrh na odpis pohledávek z hlavní činnosti Technických služeb
města Vítkova, p. o.
2. Schvaluje účetní odpis pohledávek dle přílohy č. 2 s tím, že zvýšené náklady
z titulu odpisu pohledávek budou kryty z rezervního fondu Technických služeb
města Vítkova, p. o.
3. Ukládá informovat ředitele Technických služeb města Vítkova, p. o. o schválení Z: VFO
předložených nedobytných pohledávek k jejich odpisu.
T: 12/2018

130/3

Bere na vědomí nabídku Záchranného kynologického týmu ČR, z. s. se sídlem
Medlov 109, 783 91 Medlov o dlouhodobý pronájem areálu na Podhradí k výcviku
psů používaných pro záchranářské práce.

131/3

1. Přijímá účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Města
Vítkova „Jan Zajíc – 2019“.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Vítkov a
Moravskoslezským krajem.
3. Ukládá uzavřít schválenou smlouvu za předpokladu schválení této smlouvy
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje. V opačném případě toto usnesení
pozbývá platnosti.

132/3

Bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na léta 2020 až 2021.

133/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Technickým službám města Vítkova,
p. o. vykrytím ztráty z hospodaření v lese Rezervním fondem města na obnovu
lesa.

134/3

Doporučuje ZM upravit závazné ukazatele na rok 2018 příspěvkovým organizacím
města dle jejich návrhů.

135/3

Doporučuje zastupitelstvu schválit navrženou lokalitu č. 3 na parc. č. 585
v k. ú. Vítkov pro vybudování záchytných kotců.

136/3

Bere na vědomí zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2018.

137/3

1. Zřizuje komisi rady města s názvem Bytová komise, pro volební období 20182022.
2. Jmenuje Olgu Burianovou předsedkyní bytové komise.
3. Jmenuje Ing. Jiřího Mikulu,

Usnesení 3. schůze Rady města Vítkova ze dne 11.12.2018

Strana 11 (celkem 13)

Z: VFO,S
T: 12/2018

Jiřího Pecinu,
Ing. Josefa Mošu,
Šimona Tirola,
Petru Mičkovou,
Mgr. Hanu Klapetkovou,
Rudolfa Majerčáka,
Mgr. Blanku Váňovou členy bytové komise.
4. Ukládá předat předsedovi a členům komise jmenovací dekrety.

Z: MS
T: 1/2019

138/3

1. Zřizuje komisi rady města s názvem Dopravní komise, pro volební období 20182022.
2. Jmenuje Miroslava Snášela,
Jaroslava Szöllösy,
Ing. Milana Vašátka,
Petra Dohnálka,
Jakuba Hanslíka,
Zdeňka Snášela,
Radima Pančiaka,
Romana Mišáčka,
Tomáše Prokše,
Ing. Libora Bednáře,
Ivana Petříka,
Petra Dobeše
Stanislava Brožka členy Dopravní komise.
3. Ukládá předat členům komise jmenovací dekrety.
Z: MS
T: 1/2019

139/3

1. Zřizuje komisi rady města s názvem Kulturní komise, pro volební období 20182022.
2. Jmenuje Ing. Leoše Váňu předsedou kulturní komise.
3. Jmenuje Petru Kyzkovou,
Lenku Šimerovou,
Karínu Kopeckou,
Ludmilu Grossmannovou,
Petra Gotzmanna,
Pavla Vašátka,
Janu Duškovou,
Mgr. Oldřicha Hušku,
Iva Janka,
Marcela Durece,
Mgr. Jaroslava Bureše,
PhDr. Marii Mikulíkovou,
Ing. Tomáše Gardiana Mikulíka,
Ing. Ivana Petrtýla,
Mgr. Andreu Mášovou členy kulturní komise.
4. Ukládá předat předsedovi a členům komise jmenovací dekrety.

140/3

Doporučuje zastupitelstvu zřídit sportovní výbor.

141/3

Schvaluje organizační řád Městského úřadu ve Vítkově s účinností od 1.1.2019.

142/3

Bere na vědomí Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva
města Vítkova od 1.1.2019.
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143/3

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Fond zaměstnavatele – Základní
ustanovení, přílohu č. 1 Zásady pro použití prostředků fondu a přílohu č. 2 Správní
rada.

144/3

1. Schvaluje plán práce rady města na rok 2019.
2. Ukládá předložit plán práce rady města na rok 2020.

145/3

Z: T
T: 12/2019

Bere na vědomí ústní informace o dalším vývoji situace týkající se administrace
projektu SASRD v SVČ Vítkov.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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