USNESENÍ
13. schůze Rady města Vítkova konané dne 4. června 2019 v zasedací místnosti rady
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 445/13 do č. 463/13)
Rada města:
445/13 1. Uděluje souhlas Technickým službám města Vítkova, p. o. k převodu finančních prostředků
ve výši 510 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu na nákup auta a stavební
techniky.
2. Ukládá o souhlasu rady města s převodem finančního prostředků informovat Technické
Z: VFO
služby města Vítkova, p. o.
T: 6/2019
446/13 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
447/13 1. Schvaluje dodatek č.1 smlouvy o zajištění školení a ubytování mezi Statutárním městem
Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30 a Městem Vítkov se sídlem nám. Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov za účelem zúžení předmětu plnění smlouvy a zapracování
ustanovení o zpracování osobních údajů v souladu GDPR.
2. Pověřuje starostu města podpisem dodatku č.1 smlouvy o zajištění školení a ubytování mezi Z: S,VSMP
Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30 a Městem Vítkov T: 6/2019
se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
448/13 1. Schvaluje prominutí čtenářského registračního poplatku v Městské knihovně ve Vítkově na
období jednoho roku, od 15. června 2019 do 14. června 2020, žákům/absolventům 1. tříd
vítkovských základních škol, a to bez ohledu na datum registrace žáka do knihovny během
tohoto období.
2. Ukládá starostovi města schválené seznamy podepsat.
449/13 1. Rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „Spojovací chodník od
kulturního domu Vítkov k ZŠaG, ul. Komenského, Vítkov“ bez zadávacího řízení
Technickým službám města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01
Vítkov, a to v souladu s odst. 6 čl. 2 Závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 7/2017 ovládané osobě dle § 11 Zákona č. 134/2016, o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu: „Spojovací chodník od kulturního domu Vítkov
k ZŠaG, ul. Komenského, Vítkov“ mezi Městem Vítkov a Technickými službami města
Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
3. Ukládá po schválení rozpočtového opatření na dokrytí investičních nákladů akce
Zastupitelstvem města Vítkova starostovi města podepsat Smlouvu o dílo na stavbu:
„Spojovací chodník od kulturního domu Vítkov k ZŠaG, ul. Komenského, Vítkov“ mezi
Městem Vítkov a Technickými službami města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická
705, 749 01 Vítkov, za celkovou smluvní cenu 494 710,92 Kč.
4. Ukládá provést rozpočtové opatření na dokrytí investičních nákladů akce: „Spojovací
chodník od kulturního domu Vítkov k ZŠaG, ul. Komenského, Vítkov“ ve výši 295 000,Kč.
450/13 1. Bere na vědomí závěry a doporučení z jednání bytové komise ze dne 30.5.2019.
2. Souhlasí se závěry a doporučeními z jednání bytové komise ze dne 30.5.2019.
451/13 Souhlasí se závěry a doporučeními ze 4. jednání dopravní komise dne 23.5.2019, kromě bodu
3/3 – vytvoření parkoviště na travnaté ploše, a v bodě 3/4 – osadit dodatkovou tabulku
s vyznačením doby na značce PO, St, Čt 9:00 – 10:00, Út 12:00 – 13:00, kromě bodu 3/2 –
zajistit projekt záměru na rozšíření vjezdu do autobusového nádraží.
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Z: S,VOK
T: 6/2019

Z: S,VOS
T: 6/2019

Z: VFO
T: 26.6.2019

452/13 1. Souhlasí s uzavřením školní družiny a školního klubu v době školních prázdnin popř.
ředitelského volna v Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, za
předpokladu, že počet žáků poklesne pod deset s platností od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2020.
2. Ukládá informovat ředitele školy o usnesení rady města.

Z: VOS
T: 6/2019

453/13 1. Souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro Středisko volného času Vítkov,
příspěvková organizace, IČ: 732 14 892 na podporu činnosti mažoretek od Smurfit Kappa
Czech s.r.o. Žebrák, Skandinávská 1000, PSČ 267 53, IČ: 25105582.
2. Ukládá zapracovat finanční dar ve výši 15 000,- Kč do účetnictví Střediska volného času
Z: ŘSVČ
Vítkov, příspěvková organizace, IČ:732 14 892.
T: 6/2019
454/13 1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o.
Komenského 754, 749 01 Vítkov, z programu MŠMT - Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2019 (V. etapa) na období 1. 9. – 31. 12. 2019.
2. Ukládá podat žádost o dotaci Základní školou a gymnáziem Vítkov, p. o. Komenského 754,
749 01 Vítkov, z programu MŠMT - Podpora výuky plavání v základních školách v roce
2019 (V. etapa) na období 1. 9. – 31. 12. 2019.

Z:
VOS,ŘZŠaG
T: 7/2019

455/13 Souhlasí v rámci působnosti své organizace Základní školy a gymnázia Vítkov p.o.
Komenského 754, 749 01 Vítkově, s podáváním žádostí o dotaci bez předchozího souhlasu
zřizovatele, za podmínky, že u nich nebude nutná finanční spoluúčast zřizovatele nebo
příspěvkové organizace.
456/13 1. Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím
řízení na stavební práce pro akci: Vítkov a místní části - opravy povrchu místních
komunikací v pořadí:
1. GEBAUER stavební práce s.r.o, Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava Hulváky IČ: 05001005
2. StavbyKrása s.r.o. Úvozní 573, Vítkov IČ: 01823949.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Vítkov a místní části - opravy povrchu místních
komunikací“ se zhotovitelem GEBAUER stavební práce s.r.o, Sokola Tůmy 1099/1,
Ostrava Hulváky IČ: 05001005, za celkovou smluvní cenu 672 445,40 Kč včetně DPH.
Z: S,VOS
3. Pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Vítkov a místní části - opravy
povrchu místních komunikací“ mezi zhotovitelem GEBAUER stavební práce s.r.o, Sokola T: 30.6.2019
Tůmy 1099/1, Ostrava Hulváky IČ: 05001005 a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov. Pokud nebude ve stanovené lhůtě s vítězným uchazečem uzavřena Smlouva
o dílo, nastupuje ve schváleném pořadí další uchazeč za stejných smluvních podmínek.
457/13 1. Schvaluje vyřazení knih z městské knihovny dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
2. Schvaluje prodej vyřazených knih za cenu 5,- Kč/ks dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit informaci o prodeji vyřazených knih na facebooku a Vítkovském
zpravodaji.
4. Ukládá zveřejnit informaci o prodeji vyřazených knih spolu s přílohou č. 2 na webových
stránkách města.
5. Ukládá neprodané knihy zlikvidovat odvozem do sběrných surovin.

Z: VOK
T: 7/2019
Z: VOK
T: 7/2019
Z: VOK
T:
17.12.2019

458/13 1. Rozhodla poskytnout dotaci ve výši 20 tis. Kč TJ Vítkov, oddílu kopané, na uspořádání
mezinárodního žákovského turnaje dne 22.6.2019. Finanční prostředky budou použity na
úhradu rozhodčích, nákup medailí a pohár.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870 a Tělovýchovnou jednotou Vítkov, z. s., Husova 653, 74901
Vítkov, IČ 44941412.
3. Ukládá finančnímu odboru zajistit uzavření schválené smlouvy nejpozději do 17. 6. 2019.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro zavinění žadatele, T: 6/2019
pozbude usnesení rady města o schválení poskytnutí dotace platnosti.
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459/13 1. Schvaluje licenční smlouvu – CE číslo S20190009 k programu MP manager, určeného pro
evidenci agendy obecních policií, uzavřenou mezi FT Technologies, a.s., U Sokolovny
253, 783 14 Bohuňovice a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov 749 01.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: S,VSMP
T: 6/2019

460/13 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Stipendijní řád organizace Střední škola, Odry,
příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2019.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit dvě složky stipendia. Motivační v hodnotě 500,Kč za měsíc. Prospěchové v maximální částce 3.000,- Kč dle stipendijního řádu na školní
rok 2019/2020.
3. Doporučuje zastupitelstvu města poskytnout účelovou dotaci města Střední škole Vítkov,
p. o. na stipendium žáků oboru 23-68H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a oboru
65-51-H/01 Kuchař – číšník pro školní rok 2019/2020.
461/13 1. Bere na vědomí požadavek OVS na nákup služebního vozidla jako výměnu za stávající
služební vozidlo Kangoo SPZ 5T1 8584.
2. Schvaluje nákup nového služebního vozidla do výše 500tis. Kč na základě výběru a
schválení typu vozidla vedením města a v souladu s vnitřní směrnicí č. 7/2017 – Závazná
pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platných od 1.11.2017.
3. Ukládá starostovi města na základě rozhodnutí vedení města podepsat smlouvu o nákupu
nového služebního vozidla.

Z: S,VOVS
T: 9/2019

462/13 1. Bere na vědomí informaci o možnosti nákupu kompaktoru na skládku v Nových
Těchanovicích.
2. Ukládá předložit svozovou politiku nejbližších skládek a společností pro oblast kolem
Vítkova.

Z: VOS
T: 6/2019

463/13 1. Bere na vědomí žádost SVJ Budišovská 856, Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit kompenzaci pro SVJ Budišovská 856 Vítkov, ve výši
50.000,- Kč bez úhrady izolace.
3. Doporučuje snížit platbu SVJ Budišovská 856 Vítkov, za věcné břemeno na 2.000,- Kč.

_______________________________
Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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