USNESENÍ
19. schůze Rady města Vítkova konané dne 29. září 2011 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 735/19 do č. 738/19)
Rada města:
735/19
1. Schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Vítkovem a Tělovýchovnou jednotou
Vítkov, IČ 44941412, sídlo Husova 653, Vítkov dle předloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá podepsat nájemní smlouvu se jmenovanou organizací, a to nejpozději do Z: S,VFO
31.10.2011. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 10/2011
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
736/19

1. Schvaluje závazek spolupráce s Tělovýchovnou jednotou Vítkov spočívající
v zajištění spolufinancování investičního dotačního projektu Komplexní
rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Vítkov, který uvedená sportovní organizace
bude svým jménem s žádostí o dotaci podávat do dotačního programu MŠMT,
Program 133510, subtitul 133512.
2. Schvaluje závazek, že v případě zániku nájemní smlouvy na sportoviště, které je
předmětem žádosti o dotaci a které je smlouvou o nájmu dáno do užívání
Tělovýchovné jednotě Vítkov, a to ve lhůtě do 10-ti let od roku podání
předmětné žádosti o dotaci, je povinno si vypořádat se státním rozpočtem ČR
(poskytovatelem dotace) rozdíl ve výši získané dotace na rekonstrukci
předmětného sportoviště.
3. Souhlasí s kofinancováním projektu z rozpočtu města ve výši 22% z celkových
investičních nákladů akce (rozpočet akce je 16 994 526,-) tj. 3 738 795,72,- Kč.
4. Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení kofinancování projektu
Komplexní rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Vítkov.

737/19

Schvaluje výpověď k 30.9.2011 Smlouvy o poradenské činnosti, zastupování a
zprostředkování pojistných smluv se společností 2P Partner, s.r.o., uzavřenou dne
21.září 2005.

738/19

Schvaluje ukončení Inominátní smlouvy s Nemocnicí s poliklinikou v Novém
Jičíně, p.o. o finančním příspěvku na dopravu pacientů z Vítkova do Nového Jičína
dohodou do 30.9.2011.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

Usnesení 19. schůze Rady města Vítkova ze dne 29.09.2011

_______________________________
Zdeněk Hegar
místostarosta
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