USNESENÍ
62. schůze Rady města Vítkova konané dne 12. prosince 2017 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2265/62 do č. 2330/62)
Rada města:
2265/62 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2266/62 Bere na vědomí zápis z vyhodnocení Informační koncepce MěÚ Vítkov na období
2014-2018 verze 2.0 dle Přílohy č. 1 k usnesení.
2267/62 Schvaluje Informační koncepci MěÚ Vítkov na období 2014-2018 verze 3.0 dle
Přílohy č. 2 k usnesení.
2268/62 1. Schvaluje Dodatek č. 1 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. 1 ke smlouvě č. 01/2017 o dodávce Z: S,VOVS
tepla a teplé užitkové vody.
T: 29.12.2017
2269/62 1. Schvaluje Dodatek č. 1 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 Smlouvy č. 02/2017 o dodávce tepla a teplé
užitkové vody

Z: S,VOVS
T: 29.12.2017

2270/62 1. Schvaluje poskytnutí peněžních darů za přípravu a účast na občansko–společenských
aktech a slavnostech dle důvodové zprávy.
2. Ukládá vyplatit dary za rok 2017 dle důvodové zprávy.

Z: VOSČŽÚ
T: 1/2018

2271/62 1. Schvaluje vnitřní předpis Městské policie Vítkov k užívání zbraní a střeliva.
Z: VS MP
2. Ukládá vydat vnitřní předpis Městské policie Vítkov o pravidlech pro používání
zbraní a střeliva, způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva a způsob T: 12/2017
bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem včetně postupu při nabíjení
a vybíjení zbraně.
2272/62 1. Schvaluje novelu Řádu vnitřní služby strážníků Městské policie Vítkov.
2. Ukládá vydat Řád vnitřní služby strážníků Městské policie Vítkov.
2273/62 1. Bere na vědomí zprávu o průběhu komunitního plánování sociálních služeb.
2. Ukládá předložit zprávu o dalším průběhu komunitního plánování sociálních služeb.

Z: VS MP
T: 12/2017
Z: VOSV
T: 12/2018

2274/62 1. Schvaluje přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou, Vítkov, Lidická 608
Jarmile Pernikářové, nar. 23. 2. 1935, bytem Těchanovická 291, Vítkov.
2. Ukládá vydat souhlas SBF města Vítkov k uzavření nájemní smlouvy k užívání bytu Z: VOSV
č. 2 v Domě s pečovatelskou službou, Vítkov, Lidická 608 na dobu jednoho roku
T: 1/2018
s Jarmilou Pernikářovou, nar. 23. 2. 1935, bytem Těchanovická 291, Vítkov.
2275/62 1. Schvaluje Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově s účinnosti od 1. 1. 2018.
2. Ukládá zveřejnit Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově na webových stránkách Z: VOK
města.
T: 1/2018
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2276/62 1. Schvaluje po dobu rekonstrukce sociálního zařízení přináležejícího k učebně
kulturního domu ve Vítkově v I. PP poskytnutí náhradních prostor v tomto rozsahu:
 Okresní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami Opava, z.s.,
Základní organizaci ve Vítkově, Budišovská 262, 749 01 Vítkov, IČ 47813415
v rozsahu 2 hodin týdně;
 Smíšenému pěveckému sboru Komenský, z.s., Dělnická 1006, 749 01 Vítkov,
IČ 04026233 v rozsahu 4 hodin týdně;
za cenu 30 Kč/hodina vč. DPH.
2. Ukládá seznámit spolky s návrhem náhradního řešení po dobu rekonstrukce
a v případě zájmu o náhradní prostory za schválených cenových podmínek stanovit
časový harmonogram využití náhradních prostor.

Z: VOK
T: 12/2017

2277/62 1. Schvaluje Smlouvu na vystoupení skupiny Zrní v rámci akce „Den města – Vítkov
2018“ mezi městem Vítkov a ZRNÍ s.r.o., zast. Tomášem Paletou (jednatel) se sídlem
Jarosl. Kociána 1550, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ 01664051.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
Z: VOK
T: 12/2017
2278/62 1. Schvaluje Smlouvu na vystoupení cimbálové muziky Háj v rámci programu „Dne
města – Vítkov 2018“ mezi městem Vítkov a Pavlem Vašíčkem Sadová 276, 747 61
Raduň.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 12/2017

2279/62 Bere na vědomí zprávu o přípravách Dne města – Vítkov 2018.
2280/62 Schvaluje Prodejní cenu za publikaci „Vítkov – Z historie města autorů Branislava
Dorka a Zdeňka Kravara vydanou v roce 2017 takto:
- od 11. 12. 2017 do 22. 12. 2017 cena 150 Kč vč. DPH,
- od 23. 12. 2017 cena 200 Kč vč. DPH.
2281/62 1. Schvaluje Smlouvu o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na
pověřenou knihovnu pro rok 2018 mezi Moravskoslezskou vědeckou knihovnou
v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo nám. 9, 702 00 Ostrava a Městem
Vítkov, oddělením kultury – Městskou knihovnou jako pověřenou knihovnou,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

Z: VOK
T: 12/2017

2282/62 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu VISK 3,
na projekt „Převedení AKIS Clavius z DBF verze na verzi SQL + pořízení WWW
katalogu OPAC 2.0 Carmen“.
2283/62 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
2018 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 2018 dle přílohy důvodové zprávy.
3. Ukládá zveřejnit Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999
Sb., nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. na rok 2018.
4. Ukládá předložit ke schválení nový návrh sazebníku úhrad na rok 2019.
2284/62 1. Bere na vědomí vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2017.
2. Ukládá předložit zprávu o bytové problematice ve Vítkově za rok 2018.

Usnesení 62. schůze Rady města Vítkova ze dne 12.12.2017

Strana 2 (celkem 8)

Z: VOK
T: 12/2017
Z: VOK
T: 12/2018
Z: VOS
T: 12/2018

2285/62 1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku dle důvodové zprávy na období
I. pol. 2018.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období I. pol.2018.

Z: VOS
T: 30.6.2018

2286/62 1. Schvaluje mimořádné přidělení bytu č. 1, velikosti 2+1 ve Vítkově, v domě na
Komenského ul. č. p. 754, paní Mgr. Ivoně Binarové (nar. 15. 1. 1976) bytem
Olomouc V. Hlinka 654/9, dle článku VI, písm. f) pravidel pro evidenci žádostí
o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova.
Z: ŘSBF
2. Ukládá uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, velikosti 2+1 ve Vítkově, v domě
na Komenského ul. č. p. 754 s paní Mgr. Ivonou Binarovou (nar. 15. 1. 1976) bytem T: 1/2018
Olomouc V. Hlinka 654/9 a poskytnutí jistoty před uzavřením nové nájemní
smlouvy na dobu trvajícího pracovního poměru se ZŠ a G Vítkov.
2287/62 Bere na vědomí kontrolní zprávu o zajištění dotací a investičních akcích za rok 2017
a připravovaných akcích na rok 2018.
2288/62 1. Schvaluje mzdový výměr řediteli TS Vítkov, p.o. panu Mgr. Petru Fraňkovi dle
důvodové zprávy s účinnosti od 1.ledna 2018.
2. Ukládá předat mzdový výměr řediteli TS Vítkov, p.o. panu Mgr. Petru Fraňkovi
s účinnosti od 1. ledna 2018.

Z: VOS
T: 12/2017

2289/62 Bere na vědomí Informaci TS Vítkov, p.o., IČ: 37494 o přehledu skutečných nákladů
na rekonstrukci chodníků na ulici Nové v úseku od křižovatky s ulicí Spojovací
po ulici Těchanovickou.
2290/62 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci v rámci Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018, podprogramu Rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášené Ministerstvem pro
místní rozvoj na projekt „Zázemí pro návštěvníky města Vítkova“.
2291/62 Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace pro rok 2018 na realizaci projektu „Výstavba chodníků
a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“.
2292/62 Souhlasí se závěry a doporučeními z 7. jednání dopravní komise ze dne 5.12.2017.
2293/62 1. Bere na vědomí petici za úplnou opravu ulice Sadová ve Vítkově.
2. Souhlasí s odpovědí na petici za úplnou opravu ulice Sadová ve Vítkově, zástupci
Petičního výboru Mgr. Lumíru Bártovi, bytem Sadová č.p. 625 Vítkov.
Z: VOS
3. Ukládá odeslat odpověď zástupci petičního výboru Mgr. Lumíru Bártovi, bytem
Sadová č.p. 625 Vítkov.
T: 12/2017
2294/62 Doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetí dotace v celkové výši 617.000,- Kč pro
SVČ Vítkov, p. o., Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 732 14 892 z prostředků MSK na
podporu činnosti NZDM Tunnel Vítkov.
2295/62 1. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
stavby: „Rekonstrukce mostu přes potok Čermná, Vítkov“ mezi Městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870 a společností MSS – projekt,
s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, IČ: 26849836.
2. Ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování
projektové dokumentace stavby: „Rekonstrukce mostu přes potok Čermná, Vítkov“
mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870
a společností MSS – projekt, s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 141 00 Praha 4,
IČ: 26849836.
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Z: S,VOS
T: 12/2017

2296/62 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.
2297/62 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.
2298/62 1. Souhlasí s návrhem rozpočtu města Vítkova pro rok 2018 včetně návrhu závazných
ukazatelů.
2. Doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2018.
3. Ukládá příspěvkovým organizacím města kromě Správy bytového fondu města
Z: VFO
T: 12/2018
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.
2299/62 Bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na léta 2019 až 2020.
2300/62 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Technickým službám města Vítkova, p. o.
investiční příspěvek ve výši 400 tis. Kč na nákup malotraktoru.
2. Ukládá předložit podmínky výběrového řízení na nákup malotraktoru.
Z: ŘTS
T: 12/2017
2301/62 Doporučuje zastupitelstvu města schválit Technickým službám města Vítkova, p. o.
příspěvek ve výši 125 tis. Kč na koupaliště.
2302/62 Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vykrytím ztráty z hospodaření v lese
Rezervním fondem města na obnovu lesa pro Technické služby města Vítkova, p. o..
2303/62 Doporučuje zastupitelstvu města řešení dle varianty 2 důvodové zprávy, tj. poskytnutí
Technickým službám města Vítkova investiční příspěvek ve výši 1.995 tis. Kč na
částečné splacení návratné finanční výpomoci na zakoupení svozového vozu TKO.
2304/62 Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 11/2017 dle
přílohy č. 1 v celkové výši 3 054 356 Kč.
2305/62 Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 206/2 ostatní plocha o výměře 364 m2 v kat.
území Jelenice za účelem scelení pozemků žadatele za dohodnutou kupní cenu Kč
50,-/ m2, dle důvodové zprávy.
2306/62 Doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1544 zahrada o výměře 95 m2 a části
pozemků parc. č. 1545 ostatní plocha, parc. č. 1546 ostatní plocha a parc. č. 1547
zahrada o souhrnné výměře 200 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemky u RD žadatele čp. 107 na Zemědělské ul.
ve Vítkově za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/ m2.
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2307/62 Doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 1536/2 ostatní plocha o výměře cca
45 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov jako
pozemek u RD žadatelů čp. 99 na Zemědělské ul. ve Vítkově za dohodnutou kupní
cenu Kč 200,-/ m2, náklady za vyhotovení geometrického plánu ponesou kupující s tím,
že záměr na prodej bude zveřejněn po předložení tohoto plánu žadateli.
2308/62 1. Nedoporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 1854 vodní plocha – vodní nádrž umělá
o výměře 1587 m2 v kat. území Vítkov za účelem scelení s pozemkem žadatele
a jeho zarybnění za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle
důvodové zprávy.
2. Doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 1853 stpl. o výměře 1676 m2 v kat. území
Vítkov, popř. jej směnit, za účelem scelení s pozemkem města za dohodnutou kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle důvodové zprávy.
2309/62 Nedoporučuje ZM prodat části pozemků parc. č. 705 ostatní plocha a parc. č. 706
ostatní plocha o souhrnné výměře cca 1000 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) v kat. území Vítkov, za účelem výstavby prodejny květinářství na Budišovské
ul. ve Vítkově za základní kupní cenu ve výši Kč 200,-/m2.
2310/62 Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 2250/1, a to dle geometrického plánu
č. 608-164/2016 parc. č. 2250/7 trvalý travní porost o výměře 696 m2 v kat. území
Klokočov u Vítkova.
2311/62 Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 1003/21 ze dne 30. 8. 2017:
„1. Rozhodlo koupit pozemky parc. č. 2237/4 orná půda o výměře 240 m2, parc.
č. 2689/2 ostpl. o výměře 266 m2, parc. č. 2689/3 ostpl. o výměře 680 m2 a parc.
č. 2689/5 ostpl. o výměře 281 m2, v kat. území Klokočov u Vítkova, do vlastnictví
města Vítkova od České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ01312774, za maximální kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem, dle důvodové zprávy
2. Ukládá požádat o koupi pozemků parc. č. 2237/4 orná půda o výměře 240 m2, parc.
č. 2689/2 ostpl. o výměře 266 m2, parc. č. 2689/3 ostpl. o výměře 680 m2 a parc.
č. 2689/5 ostpl. o výměře 281 m2, v kat. území Klokočov u Vítkova, Českou
republiku - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774,
DIČ CZ01312774, za maximální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem“.
2312/62 1. Bere na vědomí vyjádření spol. KOVOMAT JAZ s. r. o., Sportovní 599, 742 45
Fulnek, IČ 03454347, a paní Drahomíry Bezděkové, nar. 30. 6. 1951, bytem
Švermova 240, 749 01 Vítkov, k žádosti města o bezúplatné převody pozemků parc.
č. 308/2 ostpl. o výměře 91 m2 (vlastník KOVOMAT JAZ s. r. o.) a parc. č. 308/5
ostpl. o výměře 99 m2 (vlastník Drahomíra Bezděková), oba v kat. území Vítkov,
z důvodu nutnosti rekonstrukce či výstavby kanalizace na Švermově ul. ve Vítkově
proti dlouhodobému zaplavování okolních pozemků v této lokalitě.
2. Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 1058/22 ze dne 1. 11. 2017:
„1. Ukládá požádat KOVOMAT JAZ s. r. o., Sportovní 599, 742 45 Fulnek,
IČ 03454347, o bezplatný převod pozemku parc. č. 308/2 ostatní plocha o výměře
91 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova“.
3. Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 1059/22 ze dne 1. 11. 2017:
„1. Ukládá požádat Drahomíru Bezděkovou, nar. 30. 6. 1951, bytem Švermova 240,
749 01 Vítkov, o bezplatný převod pozemku parc. č. 308/5 ostatní plocha o výměře
99 m2 v kat. území Vítkov do vlastnictví města Vítkova“.
4. Ukládá prověřit možnosti rekonstrukce či výstavby kanalizace na Švermově ul. ve
Z: VOS,ŘTS
Vítkově proti dlouhodobému zaplavování okolních pozemků v této lokalitě.
T: 2/2018
2313/62 Bere na vědomí důvodovou zprávu „Věcná břemena“.
2314/62 1. Bere na vědomí stanovisko pana Petra Štolby, nar. 27. 11. 1972, bytem Stodolní
794/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, k usnesení Zastupitelstva města
Vítkova ze dne 1. 11. 2017, č. 1063/22.
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2. Bere na vědomí informaci, že garáže v areálu pivovaru má v pronájmu pan Roman
Merta.
3. Doporučuje ZM nekoupit část pozemku parc. č. 718/2 zastavěná plocha a nádvoří,
a to dle geometrického plánu č. 3003-55/2016 pozemku parc. č. 718/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 660 m2 v kat. území Vítkov od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do
vlastnictví města, dle důvodové zprávy.
4. Doporučuje ZM nesměnit pozemek ve vlastnictví města parc. č. 2041/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 509 m2, jehož součástí je budova čp. 266 (požární
zbrojnice), v kat. území Vítkov za pozemky ve vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 12800 Praha, uvedené v příloze důvodové zprávy.
2315/62 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2242/60 ze dne 21. 11. 2017 nájemní
smlouvu a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi Městem Vítkovem
a nájemníky bytového domu Švermova 220, Vítkov: Lenka Siváková, narozenou
11. 8. 1981, Ladislav Bielý, nar 4. 3. 1983 a Natálií Kováčovou, nar. 27. 10. 1977,
zast. Janou Kováčovou, nar. 4. 12. 1979, na pronájem části pozemku parc. č. 302
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 394 m2 jako zahradu, za cenu 3,-/m2/rok
a 12 m2 jako plochu zastavěnou altánem, za cenu 7,-/m2/rok, oba v k. ú. Vítkov, na
dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovanými, a to nejpozději do 28. 2. 2018.
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
2316/62 1. Rozhodla ukončit, v souladu s čl. V nájemní smlouvy uzavřené dne 4. 6. 2014 mezi
Městem Vítkov a Marií Olahovou, nar. 25. 9. 1978, bytem Komenského 146,
749 01 Vítkov, pronájem části pozemku parc. č. 1807/1 zahrada o výměře 45 m2
v k. ú Vítkov jako posezením, pískoviště a bazének pro děti, s účinnosti ke dni
31. 12. 2017.
2. Ukládá informovat jmenovanou o usnesení RM.

Z: VFO
T: 2/2018

Z: VFO
T: 12/2017

2317/62 1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2207/59 ze dne 31. 10. 2017, pachtovní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a Norbertem Kováčem, nar. 1. 2. 1995, bytem
Nová 421, 749 01 Vítkov, na pronájem části pozemku parc. č. 873 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, na dobu neurčitou, za cenu
3,-/m2/rok, s účinnosti od 1. 1. 2018, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 28. 2. 2018.
Z: VFO
Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění žadatelů, pozbude
T: 2/2018
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
2318/62 1. Rozhodla vypůjčit pozemek parc. č. 1854 vodní plocha o výměře 1587 m2 v kat.
území Vítkov, k výuce rybářského zájmového kroužku, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr vypůjčit pozemek parc. č. 1854 vodní plocha o výměře
1587 m2 v kat. území Vítkov, k výuce rybářského zájmového kroužku, na dobu
neurčitou.

Z: VFO
T: 12/2017

2319/62 1. Rozhodla vypůjčit prostory umístěné v přízemí budovy v rozsahu čtyř místností
o celkové výměře cca 180 m2 nacházející se v budově bez čp., na pozemku parc.
č. 2809 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, k uskladnění movitých věcí
a vybavení po dobu rekonstrukce, na dobu určitou do 30. 6. 2018.
Z: VFO
2. Ukládá zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 20. 8. 2017 na
T: 12/2017
výpůjčku prostor umístěných v přízemí budovy v rozsahu čtyř místností o celkové
2
výměře cca 180 m nacházející se v budově bez čp., na pozemku parc. č. 2809
zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Vítkov, uzavřením dodatku č. 1 k uvedené
smlouvě. Změnou smlouvy o výpůjčce dojde k prodloužení doby výpůjčky do 30. 6.
2018.
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2320/62 1. Schvaluje dodatek č. 2 mezi Městem Vítkovem a společností Obchodně zemědělská
společnost, spol. s r. o., IČ 42767881, se sídlem Vítkov, Wolkerova 485, kdy se ruší
v Čl. II, odst. 5, dle přiloženého návrhu dodatku.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě se jmenovanou společností, a to
Z: VFO
nejpozději do 28. 2. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude T: 2/2018
usnesení RM o uzavření dodatku platnosti.
2321/62 1. Schvaluje dodatek č. 1 mezi Městem Vítkovem a společností OZS-ZEMPOL s. r. o.,
IČ 25362755, se sídlem Vítkov, Wolkerova 485, kdy se ruší v Čl. II, odst. 5, dle
přiloženého návrhu dodatku.
2. Ukládá uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě se jmenovanou společností, a to
Z: VFO
nejpozději do 28. 2. 2018. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dodatku, pozbude T: 2/2018
usnesení RM o uzavření dodatku platnosti.
2322/62 1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 2149 ostatní plocha o výměře 4923 m2
v k. ú. Vítkov - s přesnou polohovou specifikací dle přílohy důvodové zprávy,
k provozování sportovní hasičské činnosti, za cenu 3,-Kč/m2/rok, na dobu určitou
do 31. 12. 2035.
2. Ukládá finančnímu odboru zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2149
ostatní plocha o výměře 4923 m2 v k. ú. Vítkov - s přesnou polohovou specifikací
dle přílohy důvodové zprávy, k provozování sportovní hasičské činnosti, za cenu
3,-Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2035.
3. Schvaluje pronájem část pozemku parc. č. 2149 ostatní plocha o výměře 4923 m2
v k. ú. Vítkov - s přesnou polohovou specifikací dle přílohy důvodové zprávy,
k provozování sportovní hasičské činnosti, za cenu 3,-Kč/m2/rok, na dobu určitou
do 31. 12. 2035, pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných
hasičů Vítkov, IČ 66738881, se sídlem Hasičská 266, 749 01 Vítkov, k provozování
sportovní hasičské činnosti, za podmínky, že během doby záměru nevyvstanou
relevantní námitky nebo důvodné pochybnosti, dle důvodové zprávy.
4. Ukládá ředitelce SVČ uzavřít nájemní smlouvu - dle přílohy důvodové zprávy, se
jmenovaným spolkem, a to nejpozději do 29. 12. 2017. Pokud v této lhůtě nedojde
k uzavření nájemní smlouvy, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 12/2017

Z: ŘSVČ
T: 29.12.2017

2323/62 Doporučuje ZM prodat bytovou jednotku č. 911/2 na Opavské ul. č. p. 911 ve
Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p. 911
a pozemku parc. č. 1410/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov za kupní cenu ve
výši Kč 733.000,-.
2324/62 Bere na vědomí darovací smlouvu, mezi Městem Vítkov, se sídlem nám. Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00
Ostrava, kterou bude darován movitý majetek, uvedeným v příloze darovací smlouvy
v účetní pořizovací hodnotě 264.012,96 Kč. Jedná se o inventář budovy s č. p. 343 pro
účely výuky základní umělecké školy.
2325/62 1. Schvaluje smlouvu o pachtu městské skládky mezi Městem Vítkov, se sídlem
Vítkov, nám. Jana Zajíce 7 a Technickými službami města Vítkova, p. o., se sídlem
Vítkov, Dělnická 705.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o pachtu městské skládky.

Z: S,ŘTS,VFO
T: 12/2017

2326/62 1. Schvaluje smlouvu o pachtu městského lesa mezi Městem Vítkov, se sídlem Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7 a Technickými službami města Vítkova, p. o., se sídlem Vítkov,
Dělnická 705.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o pachtu městského lesa.
Z: S,ŘTS,VFO
T: 12/2017
2327/62 1. Bere na vědomí žádost občanky města ze dne 30.11.2017 o peněžitý dar jako
náhradu za neuznanou škodní událost pojišťovnou města.
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2. Neschvaluje finanční dar občance města.

Z: VFO
T: 12/2017

3. Ukládá finančnímu odboru informovat o rozhodnutí rady města žadatelku.

Z: VFO
T: 12/2017

4. Ukládá jednat se zákonnými zástupci poškozené o vyřízení jejich finančního
požadavku.

Z: ŘSVČ
T: 2/2018

2328/62 Bere na vědomí zprávu o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2017.
2329/62 1. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu pronájmu tělocvičny základní
školy a gymnázia na přípravu mládeže pro fotbalový oddíl tělovýchovné jednoty
Vítkov ve výši 20.000,- Kč.
2. Ukládá zaslat schválený finanční příspěvek TJ Vítkov.
2330/62 Ukládá vypracovat varianty řešení převodu podílu města Vítkova v družstevním domě
č.p. 32 – 33 na ulici Opavské ve Vítkově.

________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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Z: VFO
T: 12/2017
Z: Právník,S
T: 2/2018

__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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