USNESENÍ
16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 619/16 do č. 685/16 )
Rada města:
619/16
Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.
620/16

Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

621/16

Schvaluje Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 10/2010 Organizační řád Městského
úřadu Vítkov s účinností od 1. 9. 2011.

622/16

Revokuje usnesení č. 592/15 ze dne 9. 8. 2011.

623/16

Doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o odstoupení od projektu
Technologické centrum ORP Vítkov reg. č. CZ.1.06/ 2.1.00/06.06713.

624/16

1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi
Městem Vítkov a Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou
organizací dne 18.8.2010 za předpokladu schválení odstoupení od projektu
zastupitelstvem města.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství
k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené
mezi Městem Vítkov a Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou
organizací dne 18.8.2010.

625/16

626/16

627/16

1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi
Městem Vítkov a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvkovou organizací dne 18.08.2010, za předpokladu schválení odstoupení
od projektu zastupitelstvem města.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství
k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené
mezi Městem Vítkov a Mateřskou školou Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvkovou organizací dne 18.08.2010.
1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi
Městem Vítkov a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou
organizací dne 27.07.2010, za předpokladu schválení odstoupení od projektu
zastupitelstvem města.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství
k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené
mezi Městem Vítkov a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou
organizací dne 27.07.2010.

Z: S,VOS
T: 10/2011

Z: S,VOS
T: 10/2011

Z: S,VOS
T: 10/2011

1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi
Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvkovou organizací dne 26.07.2010, za předpokladu schválení odstoupení
od projektu zastupitelstvem města.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství
Z: S,VOS
k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené T: 10/2011
mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvkovou organizací dne 26.07.2010.
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628/16

1. Schvaluje dohodu o odstoupení od smlouvy o partnerství k projektu
„Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi
Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
příspěvkovou organizací dne 26.07.2010, za předpokladu schválení odstoupení
od projektu zastupitelstvem města.
2. Ukládá starostovi podepsat dohodu odstoupení od smlouvy o partnerství
k projektu „Technologické centrum ORP Vítkov“ včetně dodatku č. 1 uzavřené
mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
příspěvkovou organizací dne 26.07.2010.

Z: S,VOS
T: 10/2011

629/16

Ukládá odboru vnitřní správy provést výběrové řízení na dodavatele navrhovaného Z: VOVS
řešení inovace informační sítě úřadu mimo rámec dotace dle důvodové zprávy.
T: 2/2012

630/16

Doporučuje zastupitelstvu města, aby rozhodlo o přijetí dotace z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Komplexní vzdělávání pro
město Vítkov“; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00064.

631/16

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu –
dodavatele vzdělávacích programů pro realizaci projektu „Komplexní
vzdělávání pro město Vítkov“.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytování vzdělávacích služeb v rámci projektu
„Komplexní vzdělávání pro město Vítkov“ uzavřenou mezi objednatelem
Městem Vítkov a zhotovitelem společností Aliaves & Co., a. s., Křemencova
185/1, 110 00 Praha 1.
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb
v rámci projektu „Komplexní vzdělávání pro město Vítkov“ uzavřenou mezi
objednatelem Městem Vítkov a zhotovitelem, společností Aliaves & Co., a. s.,
Křemencova 185/1, 110 00 Praha 1.

Z: S,VOVS
T: 31.8.2011

632/16

1. Schvaluje Smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací uzavřenou mezi poskytovatelem GTS Czech s. r. o., Přemyslovská
2845/43, 130 00 Praha 3 a účastníkem Městem Vítkovem s účinností od
1. 9. 2011.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytování veřejně dostupné
Z: S,VOVS
služby elektronických komunikací uzavřenou mezi poskytovatelem GTS Czech, T: 31.8.2011
s. r. o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 a účastníkem Městem Vítkovem
s účinností od 1. 9. 2011.

633/16

1. Bere na vědomí povinnost územně samosprávných celků 24 měsíců ode dne
nabytí úplné účinnosti novely Zákona o pomoci v hmotné nouzi strpět umístění
zaměstnanců v dosavadních prostorách, včetně obslužných prostor a umožnit
využívání zařízení a vybavení těchto prostor, a to za úplatu nejvýše ve výši
v místě obvyklé a za úhradu prokázaných provozních nákladů.
2. Ukládá VOVS ve spolupráci s OSV a FO vypracovat inventurní soupisy majetku
k bezúplatnému převodu a k pronájmu inventáře.
3. Ukládá VOVS předložit Radě města návrh smlouvy o pronájmu nebytových
prostor.

634/16

1. Schvaluje v souladu s vnitřním předpisem Města Vítkova č. 2/2009-Závazná
pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výběr nejvhodnější
nabídky včetně pořadí vyhodnocení veřejné zakázky „Územní plán Vítkova“ dle
přiložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek výběrové komise jmenované
starostou města.
2. Rozhodla o vyloučení těchto uchazečů: Atelier Archplan Ostrava s.r.o.,
Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava Martinov, pro nesplnění základních
kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
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Z: VOVS
T: 11/2011
Z: VOVS
T: 12/2011

635/16

1. Schvaluje smlouvu o dílo č. U – 531 – 1,2 na „Územní plán Vítkova“ mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkova a zhotovitelem
Urbanistických střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 OstravaPoruba.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo č. U-349-12 na zpracování
Z: S,VOVÚP
zakázky „Územní plán Vítkova“ s firmou Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., T: 9/2011
Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, která předložila nejvýhodnější nabídku.

636/16

1. Schvaluje Smlouvu o dílo – příprava publikace o životě Jana Zajíce, NFCJZ
a historických událostech let 1968 – 1969 mezi Městem Vítkov
a Mgr. Branislavem Dorko, Ph.D., Vyhlídalova 7, 746 01 Opava.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VOK
T: 9/2011

637/16

1. Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor knihovny ve Vítkově –
Podhradí mezi Městem Vítkov a Střední školou, Vítkov – Podhradí, příspěvková
organizace, se sídlem Vítkov – Podhradí 2066.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 9/2011

638/16

1. Schvaluje Smlouvu o uskutečnění představení V. Otčenáška v Městské knihovně
Vítkov mezi Městem Vítkov a UA Pierot – Helena Beránková, Krčská 971/54,
140 00 Praha 4.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: S,VOK
T: 9/2011

639/16

1. Bere na vědomí kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2011/2012.
2. Ukládá předložit kontrolní zprávu o přípravě školního roku 2012/2013.

640/16

1. Bere na vědomí Dopravní řešení v místní části Zálužné, přijaté oprávněným
pracovníkem odboru služeb.
2. Doporučuje zastupitelstvu města projednat dopravní řešení v místní části
Zálužné, přijaté oprávněným pracovníkem odboru služeb.
3. Ukládá zpracovat záměr získání dotačních prostředků s následným nákupem
a trvalým rozmístěním informačních radarů ve vybraných místních částech
Vítkova.

Z: VOS
T: 9/2012

Z: VOS,MP
T: 12/2011

641/16

1. Revokuje usnesení č.j. 581/13 ze dne 28.6.2011.
2. Pronajímá nebytové prostory objektu Vodní 343,Vítkov, Základní umělecké
škole Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, na dobu určitou od
1.9.2011 do 30.8.2016, za účelem výuky uměleckých oborů a využití pro
volnočasové a pohybové aktivity, nájem ve výši 1 200,-Kč/rok
3. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor objektu Vodní
343, Vítkov mezi Městem Vítkov a Základní uměleckou školou Vítkov, Lidická
639, příspěvková organizace s účinnosti od 1.9.2011.
4. Ukládá starostovi města uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových
Z: S,VOS
prostor objektu Vodní 343, Vítkov se Základní uměleckou školou Vítkov,
T: 31.8.2011
Lidická 639, příspěvková organizace s účinnosti od 1.9.2011.

642/16

1. Souhlasí se změnou článku III, bodu 5, písmene h) – neprovozovat výherní
hrací automaty, výherní loterijní terminály a jiné obdobné výherní zařízení
v nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor Dělnická 746, Vítkov
uzavřené mezi městem Vítkov, zastoupeno SBF Vítkov, p.o., Opavská 21,
Vítkov a paní Lenkou Švánovou, bytem Na Sídlišti 699, Budišov nad
Budišovkou s účinnosti od 1. 9. 2011.
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2. Ukládá SBF Vítkov, p.o. upravit nájemní smlouvu s paní Lenkou Švánovou,
bytem Na Sídlišti 699, Budišov nad Budišovkou s účinností od 1.9.2011.

Z: ŘSBF
T: 31.8.2011

643/16

1. Schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 080710LP ze dne 8. 11. 2010,
jejímž předmětem plnění je využití poradenských služeb, uzavřené mezi Městem
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a společností FORESTA SG a.s.,
se sídlem Horní náměstí 1, 755 01Vsetín z důvodu prodloužení termínu plnění
o 2 měsíce do 30. 10. 2011.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 080710LP ze Z: S,VOS
dne 8. 11. 2010, jejímž předmětem plnění je využití poradenských služeb,
T: 8/2011
uzavřené mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a společností FORESTA SG a.s., se sídlem Horní náměstí 1, 755 01Vsetín
z důvodu prodloužení termínu plnění o 2 měsíce do 30. 10. 2011.

644/16

1. Souhlasí s uzavřením smlouvy o koupi vozidla – přívěsu SPZ: AT3 1024 mezi
Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou organizací se sídlem
Opavská 21, 749 01 Vítkov zastoupenou ředitelkou paní Ludmilou Blažkovou
(dále jen „prodávající“) a Technickými službami města Vítkova,
příspěvkovou organizací se sídlem Dělnická 705, 749 01 Vítkov zastoupenými
ředitelem Ing.Františkem Vrchoveckým (dále jen „kupující“) za cenu 18 763,Kč bez DPH.
2. Ukládá podepsat ředitelům „prodávajícího“ a „kupujícího“ smlouvu o koupi
Z: ŘTS, ŘSBF
vozidla – přívěsu SPZ: AT3 1024 za cenu 18 763,-Kč bez DPH.
T: 9/2011

645/16

1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky včetně pořadí na veřejnou zakázku
malého rozsahu: „Sociální zařízení kulturního domu, Dělnická 746, Vítkov“ dle
přiloženého vyhodnocení nabídek komisí stanovenou SBF.
2. Ukládá ředitelce Správy bytového fondu města Vítkova, příspěvková
Z: S,VOS
organizace, Opavská 21, Vítkov, uzavřít s vítězným uchazečem, firmou KOWIT T: 8/2011
PLUS, s.r.o., Březová 3272/8, 747 21 Kravaře, smlouvu o dílo.

646/16

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření SBF Vítkov za I. pololetí 2011.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření SBF Vítkov za rok 2011.

647/16

648/16

649/16

650/16

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření TS Vítkov za I. pololetí 2011.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2011.

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření ZŠ Vítkov, Opavská 22, okres
Opava za I. pololetí roku 2011.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2011.

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření MŠ Vítkov, Husova 629, okres
Opava za I. pololetí roku 2011.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2011.

1. Schvaluje vyhodnocení výsledků hospodaření ZŠ Vítkov, Komenského 754,
okres Opava za I. pololetí roku 2011.
2. Ukládá předložit vyhodnocení výsledků hospodaření za rok 2011.
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Z: VOS
T: 2/2012

Z: VOS
T: 2/2012

Z: VOS
T: 2/2012

Z: VOS
T: 2/2012

Z: VOS
T: 2/2012

651/16

1. Schvaluje Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření aplikace mobilního
průvodce včetně distribuce formou vysílače Bluetooth a WiFi signálu a zajištění
provozu této aplikace mezi Městem Vítkov a LifeWeb Interactive s.r.o., se
sídlem Mlýnská 326/13, Brno 602 00.
2. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je
Z: S,VOS
vytvoření aplikace mobilního průvodce včetně distribuce formou vysílače
T: 9/2011
Bluetooth a WiFi signálu a zajistění provozu této aplikace mezi Městem Vítkov
a LifeWeb Interactive s.r.o., se sídlem Mlýnská 326/13, Brno 602 00.
3. Ukládá předložit kontrolní zprávu o využití mobilního průvodce.
Z: VOS
T: 6/2012

652/16

1. Schvaluje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:
„Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské zbrojnice ve Vítkově“ dle Zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách včetně schválení zadávací dokumentace
a obchodních podmínek.
2. Zřizuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve zjednodušeném podlimitním
řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a půdní vestavba hasičské
zbrojnice ve Vítkově“.
3. Zřizuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na vyhodnocení veřejné zakázky „Stavební úpravy a půdní
vestavba hasičské zbrojnice ve Vítkově“.
4. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: Ing. Smolka Pavel,
Ing. Kuboň Zdeněk, Ing. Mikulová Marie, Ing. Zdeňka Jakubcová.
5. Jmenuje členy hodnotící komise: p. Hegar Zdeněk, Ing. Kuboň Zdeněk,
Ing. Mikulová Marie, Ing. Smolka Pavel, p. Prusek Josef, , Ing. Zdeňka
Jakubcová, Bc. František Koch a náhradníky ve složení: p. Matocha Rudolf,
Ing. Váňa Leoš, Mgr. Huška Oldřich, p. Grigier Jiří, Ing. Kunzová Miroslava,
Ing. Špok Karel, p. Vašátko Pavel.
6. Ukládá předložit RM ke schválení výběr nejvhodnější nabídky včetně návrhu
Z: VOS
smlouvy s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a půdní T: 12/2011
vestavba hasičské zbrojnice ve Vítkově“.

653/16

Doporučuje udělit souhlas Zastupitelstva Města Vítkova k podání žádosti o dotaci
z ROP NUTS II Moravskoslezsko na projekt „Rekonstrukce hřiště, vybudování
parkoviště a přístupových chodníků u Základní školy Vítkov, Komenského 754,
okres Opava, příspěvková organizace“

654/16

1. Vyhlašuje záměr na pronájem částí nebytových prostor – suterén v kulturním
domě Dělnická 746, Vítkov.
2. Ukládá zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor na úředních deskách

Z: VOS
T: 10.9.2011

655/16

1. Schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor –
suterén v kulturním domě ve Vítkově k 30.9.2011 mezi Městem Vítkov,
zastoupené SBF Vítkov a paní Pavlou Grčkovou, bytem Švermova 248, Vítkov
dohodou a splátkový kalendář na zaplacení dluhu na nájemném do 30.6. 2012.
2. Ukládá informovat paní Pavlu Grčkovou o rozhodnutí rady města.
Z: VOS
T: 31.8.2011
3. Ukládá zpracovat splátkový kalendář na zaplacení dluhu na nájemném do
Z: SBF
T: 15.9.2011
30.6.2012 a předat tento splátkový kalendář paní Pavle Grčkové, bytem
Švermova 248, Vítkov.
4. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy a splátkový kalendář na
Z: SBF
zaplacení dluhu na nájemném s paní Pavlou Grčkovou, bytem Švermova 248,
T: 15.9.2011
Vítkov.

656/16

1. Revokuje usnesení č. 589/14 ze dne 27. července 2011.
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2. Schvaluje Městu Vítkov, spoluvlastníku bytového domu č.p. 643-644 na Husově
ulici, realizaci stavebních úprav na tomto bytovém domě v rozsahu, který je
uveden v zápisu ze shromážnění ze dne 11.5.2011.
3. Schvaluje Městu Vítkov, spoluvlastníku a členu sdružení vlastníků jednotek pro
dům Husova ulice č. 643-644, uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou,
a.s., IČ 45244782, ve výši 1 250 000,- Kč na financování předmětných úprav na
bytovém domě, schválených v zápise společenství ze dne 11.5.2011, se
splatností 15 let a fixací úrokové sazby 5 let. Úvěr bude poskytnut se zajištěním
formou blokace 6 měsíčních splátek na běžném účtu po celou dobu trvání
úvěrového vztahu.
657/16

Vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2011.

658/16

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací města na II. pololetí
roku 2011 v celkové výši Kč 218.238,- vybraným subjektům.

659/16

1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o právu provést stavbu mezi
městem Vítkovem a p. Vilémem Staňkem, bytem Švermova 538, Vítkov dle
předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu a smlouvu o právu provést stavbu se
jmenovaným, a to nejpozději do 31.10.2011. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření
smlouvy platnosti.
3. Rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu s dalšími žadateli, a to:
- p. Dagmar Šivákovou, bytem Budišovská 254, Vítkov
- p. Irenou Kováčovou, bytem Oderská 182, Vítkov
- p. Jozefínou Krškovou, bytem Budišovská 254, Vítkov
- p. Margitou Sivákovou, bytem Oderská 543, Vítkov.
4. Ukládá informovat žadatele o rozhodnutí RM.

660/16

1. Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a p. Radimem
Kiššem, bytem Květinová 999, Vítkov dle předloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do
31.10.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S,VFO
T: 10/2011

Z: VFO
T: 9/2011

Z: S,VFO
T: 10/2011

661/16

1. Revokuje usnesení RM č. 599/15 ze dne 9.8.2011.
2. Rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Automatizovaná
meteorologická stanice s elektropřípojkou nn“ mezi městem Vítkovem a
Českým hydrometeorologickým ústavem, přísp. org., Na Šabatce 2050/17, Praha
4 – Komořany, IČ: 00020699, zast. Českým hydrometeorologickým ústavem,
přísp. org., pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, Ostrava – Poruba, dle
předloženého návrhu smlouvy.
3. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou organizací, a to Z: S,VFO
nejpozději do 30.9.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro
T: 9/2011
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

662/16

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1778 ostatní plocha o výměře cca
64 m2 (bude upřesněno po umístění stavby) v k. ú. Vítkov, za účelem umístění
stavby „Automatizované meteorologické stanice“ , na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část poz. parc. č. 1778 ostatní plocha
Z: VFO
2
o výměře cca 64 m (bude upřesněno po umíst. stavby) v k. ú. Vítkov, za účelem T: 9/2011
umístění stavby „Automatizované meteorologické stanice“, na dobu neurčitou.
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663/16

Doporučuje ZM schválit narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku parc.
č. 88/1 zahrada o výměře 144 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova, u kterého je
vedeno duplicitní vlastnictví města Vítkova a pana Ericha Suchanka, bytem
Bruckenstr. 5, 978 55 Trennfeld, Německo, dle důvodové zprávy.

664/16

Bere na vědomí odstoupení paní Marie Mičkové, bytem Wolkerova 836, Vítkov,
a Mgr. Jany Brožové, bytem Lesní 144, Vítkov, od koupě části pozemku parc.
č. 1863/1 orná půda o výměře cca 330 m2 v kat. území Vítkov jako zahrada za
minimální kupní cenu Kč 200,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupující, dle dův. zprávy.

665/16

Doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 2118, a to dle
geometrického plánu č. 2657-31/2011 pozemek parc. č. 2118/2 zahrada o výměře
736 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě rodinného domu Vítězslavu
Tomešovi, bytem Husova 640, Vítkov, za dohodnutou základní kupní cenu ve výši
Kč 350,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
a úhradu poměrných nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle
důvodové zprávy.

666/16

Doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků parc. č. 2118 a parc. č. 2120, a to
dle geometrického plánu č. 2657-31/2011 pozemek parc. č. 2118/3 zahrada
o výměře 737 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě rodinného domu
Tomáši Onderkovi, bytem Opavská 32, Vítkov, za dohodnutou základní kupní
cenu ve výši Kč 350,-/m2 + vypočtenou daň z převodu nemovitostí
a úhradu poměrných nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle
důvodové zprávy.

667/16

Doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 2120, a to dle
geometrického plánu č. 2657-31/2011 pozemek parc. č. 2120/2 zahrada o výměře
737 m2 v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě rodinného domu Ing. Miluši
Urbánkové a Ing. Liboru Šustkovi, oba bytem Wolkerova 840, Vítkov, za
dohodnutou základní kupní cenu ve výši Kč 350,-/m2 + vypočtenou daň z převodu
nemovitostí a úhradu poměrných nákladů na vypracování geometrického plánu
kupujícími, a to každému ideální ½ prodávaného pozemku, dle důvodové zprávy.

668/16

Doporučuje ZM schválit 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,- /m2 na Kč
125,-/m2 při prodeji části pozemku parc. č. 2937 ostpl. v kat. území Vítkov
manželům Stanislavu a Šárce Bartošovým, bytem Volgogradská 2402/115,
700 30 Ostrava, jelikož se jedná o podmáčený pozemek v záplavovém území
Moravice a v území zvláštní povodně pod vodním dílem.

669/16

Nedoporučuje ZM schválit slevu kupní ceny z Kč 200,- /m2 na Kč 100,-/m2 při
prodeji části pozemku parc. č. 1924/8 ostpl. v kat. území Vítkov Andrei Koválové
a Janě Podepřelové, obě bytem Čermná ve Slezsku 10, 749 01 Vítkov.

670/16

Nedoporučuje ZM schválit slevu kupní ceny z Kč 200,- /m2 na Kč 100,-/m2 při
prodeji částí pozemků parc. č. 37 ostpl. a parc. č. 2172/1 ostpl. v kat. území Vítkov
manželům Mgr. Lence Večerkové a Ing. Petru Večerkovi, bytem Osvobození 570,
742 83 Klimkovice.

671/16

Nedoporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 766 zahrada o výměře 2316 m2 v kat.
území Nové Těchanovice Vítu Borovcovi, bytem Zálužné 64, Vítkov, dle
důvodové zprávy.

672/16

Nedoporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 223/1 trvalý travní porost o výměře
1073 m2 v kat. území Klokočov u Vítkova Ing. Ivanu Krajcarovi, bytem Klokočov
78, Vítkov 3.
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673/16

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

674/16

Doporučuje ZM prodat bytovou jednotku č. 17/2 na Opavské ul. čp. 17
ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 17
a pozemku parc. č. 737 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov výběrem
kupujícího obálkovou metodou za minimální základní kupní cenu ve výši Kč
42.000,-.

675/16

Doporučuje ZM, v souladu s usneseními ZM č. 1743/30 ze dne 30.6.2010, č.
1764/31 ze dne 1.9.2010 a č. 264/6 ze dne 27. 4. 2011 schválit prodej domu čp. 11
v Nových Těchanovicích, stojícího na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2 v
kat. území Nové Těchanovice za základní kupní cenu Kč 800.000,- panu Jiřímu
Průchovi bytem Nové Těchanovice 1, 749 01 Vítkov s tím, že objektu bude
zachována knihovna a volební místnost.

676/16

Doporučuje ZM schválit další podmínky převodu části pozemku parc. č. 400/1 ze
strany Bytového družstva Vítkov – Švermova, a to úhradu veškerých nákladů
spojených s tímto převodem městem bez zřízení věcného břemena pro prodávající.

677/16

Doporučuje ZM schválit kupní cenu ve výši Kč 10,-/m2, pro nákup pozemku ve
zjednodušené evidenci parc. č. 292/1 o výměře 27.192 m2, jako pozemek
k zalesnění, v kat. území Nové Těchanovice od Jiřího Vlčka, bytem Nové
Těchanovice 24, Vítkov.

678/16

Bere na vědomí ostatní body důvodové zprávy „Převody nemovitého majetku do
vlastnictví města“.

679/16

Bere na vědomí zprávu o „Zřizování věcných břemen“.

680/16

Bere na vědomí zprávu o „Zřizování věcných břemen“ I.

681/16

Bere na vědomí změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením č. 3/2011,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1-18.

682/16

1. Schválila Dodatek k pojistné smlouvě na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla FLOTILA č. 6980343670 mezi Kooperativou
pojišťovnou, a.s.,Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 100 01
Praha 1, IČ 47116617 a Městem Vítkov, na pojištění přívěsu KOMPRESOR
COMPAIR – C20, evidenční číslo 6280254685, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá podepsat Dodatek k pojistné smlouvě na pojištění odpovědnosti za škodu Z: S,VFO
způsobenou provozem vozidla FLOTILA č. 6980343670 mezi Kooperativou
T: 9/2011
pojišťovnou a. s.,Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 100 01
Praha 1, IČ 47116617 a Městem Vítkov.

683/16

Pověřuje starostu a místostarostu ke schvalování a podpisování dodatků
k pojistným smlouvám dopravních prostředků města a zřízených příspěvkových
organizací.

684/16

1. Rozhodla o poskytnutí dotace ve výši Kč 12.000,- Sportovnímu klubu hasičů
okresu Opava, se sídlem Těšínská 584/39, Opava, IČ 70630127, občanskému
sdružení na reprezentaci pro účast na 14. Světových policejních a hasičských
hrách, konané v NewYorku ve dnech 26.8. – 5.9.2011.
2. Ukládá FO předložit smlouvu o poskytnutí dotace ke schválení.
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Z: VFO
T: 9/2011

685/16

1. Rozhodla o poskytnutí dotace ve výši Kč 20.000,- společnosti Vítkovská
zemědělská, s.r.o., se sídlem Klokočov, Zámecký dvůr 61, IČ 25367927,
na úhradu materiálových nákladů na akci „Den slezského norického koně“,
konanou dne 27.8.2011.
2. Ukládá FO předložit smlouvu o poskytnutí dotace ke schválení.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Z: VFO
T: 9/2011

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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