USNESENÍ
41. schůze Rady města Vítkova konané dne 16. října 2012 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1461/41 do č. 1477/41)
Rada města:
1461/41 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
1462/41

Revokuje usnesení č. 1420/38/2 ze dne 28.8.2012 ve znění „Ukládá vyhlásit
záměr na pronájem pozemků parc. č. 1803/10 orná půda o výměře 598 m2 a parc.
č. 1805/2 orná půda o výměře 210 m2 v kat. území Vítkov".

1463/41

1. Bere na vědomí zprávu o možnosti výměny výtahu v domě na Budišovské 877
ve Vítkově.
2. Ukládá připravit návrh změny pravidel pro přidělování bytů.
3. Ukládá prověřit možnost získání dotací na rekonstrukci výtahu v bytovém domě
na ulici Budišovká 877 ve Vítkově.

Z: VOS
T: 12/2012
Z: VOS
T: 12/2012

1464/41

1. Schvaluje vyřazení majetku dle přiloženého seznamu pod inventárními čísly
2085, 2212, 2218, 2625, 2626, 2633, 2658, 2660, 2664, 2671, 2675, 2701, 2920,
2932, 2972, 2980, 2997, 3166, 3388, 5264.
2. Ukládá zajistit likvidaci prostřednictvím sběrného dvora TS, předání 6 počítačů Z: VOVS
Středisku volného času Vítkov.
T: 31.10.2012

1465/41

Doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 13.700,- Kč.

1466/41

1. Schvaluje „Smlouvu o výpůjčce“ mezi Českou republikou – Ministerstvem
práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 a Městem
Vítkovem, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, jež řeší bezúplatné užívání
movitých věcí uvedených v příloze smlouvy.
2. Ukládá starostovi podepsat „Smlouvu o výpůjčce“ mezi Českou republikou –
MPSV, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 a Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

1467/41

Bere na vědomí návrh na přípravu Dne města v roce 2013.

1468/41

1. Bere na vědomí návrh zástupkyně statutárního orgánu SŠ Vítkov – Podhradí na
jmenování paní Mgr. Dagmar Šimíkové členkou redakční rady Vítkovského
zpravodaje.
2. Rozhodla nejmenovat v souladu s Pravidly o vydávání Vítkovského zpravodaje
členkou redakční rady paní Mgr. Dagmar Šimíkovou z důvodu plného složení
redakční rady.
3. Ukládá informovat o rozhodnutí rady města.

1469/41

1. Bere na vědomí zprávu o přípravě na zimní údržbu komunikací ve Vítkově
a jeho místních částech v období 2012/2013.
2. Ukládá ŘTS zabezpečit zimní údržbu komunikací ve Vítkově a jeho místních
částech dle důvodové zprávy a podat zprávu RM.
3. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě zimní údržby komunikací ve
Vítkově a jeho místních částech v období 2013-2014.
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Z: S,VVS
T: 19.10.2012

Z: VOK
T: 10/2012

Z: ŘTS
T: 5/2013
Z: VOS
T: 10/2013

1470/41

1. Rozhodla na základě předložené žádosti firmy Eurooptik s.r.o., se sídlem
Žižkovo nám. 120/2 Prostějově ukončit nájemní smlouvu o pronájmu
nebytových prostor Vodní 636, Vítkov o velikosti 57,19 m2 na p.č. 2077/2
v k.ú. Vítkov mezi městem Vítkov a firmou Eurooptik s.r.o., se sídlem Žižkovo
nám. 120/2 v Prostějově a to dohodou k datu 31.10.2012.
2. Ukládá informovat firmu Eurooptik s.r.o., se sídlem Žižkovo nám. 120/2
v Prostějově o rozhodnutí rady města.

Z: VOS
T: 10/2012

1471/41

1. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově
Vodní 636 ve Vítkově o velikosti 57,19 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách. Z: VOS
T: 19.10.2012

1472/41

1. Schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Vítkov zastoupeným
starostou města Ing. Pavlem Smolkou a Veronikou Ruckou bytem náměstí
Jana Zajíce č.p.13 ve Vítkově nájemcem bytu č.8 ve Vítkově ul. Oderská č.p.
214 poskytující peněžitý dar ve výši 7 500,- Kč na úhradu připojovacího
poplatku připojení k elektrizační soustavě.
2. Pověřuje starostu města Ing. Pavla Smolku podpisem darovací smlouvy.
3. Ukládá vyplatit peněžitý dar „obdarovanému“ v hotovosti.

Z: S,VOS
T: 10/2012
Z: VFO
T: 10/2012

1473/41

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky (VZ) malého rozsahu na
kompletní management při zajišťování dotace na nákup poradenských služeb „Revitalizace mladých lesních porostů smrků – analýza stanovišť na lesním
majetku objednatele, návrh řešení revitalizace a jejího pilotního ověření“
v pořadí:
1. FORESTA SG, a. s., Vsetín
2. Ing. Tomáš Badal, Ivanovice na Hané
3. Ing. Vladislav Gasnárek, Břeclav.
2. Schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Vítkov a FORESTOU SG, a. s., se
sídlem Vsetín na kompletní management při zajišťování dotace na nákup
poradenských služeb – „Revitalizace mladých lesních porostů smrků – analýza
stanovišť na lesním majetku objednatele, návrh řešení revitalizace a jejího
pilotního ověření“, za celkovou smluvní cenu 64.800,- Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo na kompletní management při
Z: S,VOS
zajišťování dotace na nákup poradenských služeb uzavřenou mezi firmou
T: 10/2012
FORESTA SG, a. s., Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01 a Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, 749 01.
4. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního
fondu, z Programu rozvoje venkova, v rámci 17. kola, na „Revitalizace mladých
lesních porostů smrků – analýza stanovišť na lesním majetku objednatele, návrh
řešení revitalizace a jejího pilotního ověření“.

1474/41

Schvaluje plán inventur na rok 2012.

1475/41

1. Ukládá seznámit předsedy a členy jednotlivých komisí s Plánem inventur
na rok 2012.
2. Ukládá FO rozeslat příspěvkovým organizacím soupis inventarizaci majetku za
účet 903.
3. Ukládá ředitelům příspěvkových organizacích vrátit odsouhlasený soupis
majetku na účtu 903 v jedné kopií zpět finančnímu odboru.

1476/41

1. Schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720552040 mezi Městem Vítkov
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., který rozšiřuje pojištění majetku
o rekonstruovanou kapličku v Nových Těchanovicích.
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Z: VFO
T: 10/2012
Z: VFO
T: 1/2013
Z: VFO
T: 15.2.2013

2. Ukládá podepsat dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720552040.

1477/41

1. Schvaluje úrazové připojištění sedadel u Generali Pojišťovny, a.s. u osobních
vozů užívaných Městským úřadem ve Vítkově.
2. Ukládá podepsat Přílohu k pojistné smlouvě č. 500035664 - Seznam vozidel
k 19.10.2012.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: S,VFO
T: 10/2012

Z: S,VFO
T: 11/2012

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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