USNESENÍ
64. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. února 2022 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 2427/64 do č. 2470/64)
Rada města:
2427/64 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
2428/64

Schvaluje úhradu příspěvku za členství tajemnice ve Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů ČR, o.s. ve výši 2500,- Kč ročně od roku 2022.

2429/64

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 ve výši 591.000,- Kč na zabezpečení
výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji městskou knihovnou
ve Vítkově v roce 2022.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok
2022, mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692
a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870.

2430/64

1. Bere na vědomí stanovisko komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny
Jana Zajíce a souhlasí s jejím doporučením.
2. Schvaluje udělení Ceny Jana Zajíce v 1. kategorii
, bytem
,
.
3. Schvaluje finanční dar pro oceněného
ve výši
.
4. Schvaluje věcné dary pro oceněného
– publikace Jan Zajíc,
Lidé Vítkovska a Vítkov – Z historie města.
5. Schvaluje udělení Ceny Jana Zajíce ve 2. kategorii
, bytem
.
6. Schvaluje finanční dar pro oceněného
ve výši
.
7. Schvaluje Věcné dary pro oceněného
– publikace Jan Zajíc,
Lidé Vítkovska a Vítkov – Z historie města.
8. Ukládá připravit výplaty darů v hotovosti ve schválené výši v rámci udílení
Z: VOK
Ceny Jana Zajíce 25. února 2022.
T: 2/2022

2431/64

1. Rozhodla pronajmout prostory Mateřské školy Vítkov, příspěvková
organizace, Husova 629 Vítkov IČO: 70996288 v budově Mateřské školy
Klokočov č. p. 75, parcela č. 71/1, místnost 30m2 + příslušenství, za účelem
provozování Pošta Partner - Česká pošta s. p, Praha 1, Politických vězňů
909/4, 225 99 IČO: 47114983.
2. Ukládá zveřejnit záměr o pronájmu prostor Mateřské školy Vítkov,
Z: VOS
příspěvková organizace, Husova 629 Vítkov IČO: 70996288 v budově
T: 2/2022
Mateřské školy Klokočov č. p. 75, parcela č. 71/1, místnost 30m2 +
příslušenství, za účelem provozování Pošta Partner - Česká pošta s. p, Praha 1,
Politických vězňů 909/4, 225 99 IČO: 47114983.

2432/64

Bere na vědomí návrh směru dalšího využití areálu bývalé střední školy
v Podhradí dle přílohy č. 1.

2433/64

1. Schvaluje navýšení osobního příplatku Mgr. Miroslavu Bučánkovi, řediteli
Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 69987181, se
sídlem Vítkov, Komenského 754, s platností od 1. 2. 2022.
2. Ukládá předat platový výměr řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, p.o.
Z: VOS
T: 2/2022

2434/64

1. Schvaluje navýšení osobního příplatku Mgr. Miluši Špokové, ředitelce
Mateřské školy Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 70996288, se sídlem
Vítkov, Husova 629, s platností od 1. 2. 2022.
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2. Ukládá předat platový výměr ředitelce Mateřské školy Vítkov, p.o.
2435/64

1. Schvaluje navýšení osobního příplatku Ing. Šárce Medunové, ředitelce
Střediska volného času Vítkov, příspěvkové organizace, IČO 73214892, se
sídlem Vítkov, Bezručova 585, s platností od 1. 2. 2022.
2. Ukládá předat platový výměr ředitelce SVČ Vítkov, p.o.

Z: VOS
T: 2/2022

Z: VOS
T: 2/2022

2436/64

Bere na vědomí informaci o provozu školní družiny při Základní škole a
gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci, Komenského 754, 74901 Vítkov,
IČO 69987181, v době pololetních prázdnin.

2437/64

1. Souhlasí s Ceníkem výkonů těžebních a pěstebních prací v městském lese
Vítkov vydaný Technickými službami Vítkov, p. o., IČO: 00037494 na období
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
2. Ukládá Technickým službám Vítkova, p. o., IČO: 00037494, řídit se po dobu Z: ŘTS
od 1. 1.2022 do 31. 12. 2022 tímto ceníkem.
T: 2/2022

2438/64

1. Schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání –
dvě části nebytových prostor v objektu autobusové čekárny na parcele č. 780/2
k. ú. Vítkov o celkové výměře 19,3 m2 za účelem provozování občerstvení a
drobného prodeje mezi panem
,
IČO:
a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, zastoupené Technickými službami města Vítkova, p. o., Dělnická 705,
749 01 Vítkov IČO 00037494, ve výši nájemného 1.000,-Kč bez DPH/měsíc +
energie, na dobu neurčitou.
2. Ukládá Technickým službám města Vítkova, p. o., Dělnická 705, 749 01
Z: ŘTS,VOS
Vítkov, IČO 00037494 uzavřít nájemní smlouvu.
T: 2/2022

2439/64

Bere na vědomí zprávu o prověření stavu zimní údržby komunikací na území
města Vítkov a v místních částech prováděných Technickými službami, p. o.
města Vítkov, Dělnická 705, Vítkov, 749 01, dle důvodové zprávy.

2440/64

1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek v souladu s pravidly pro
poskytování dotací z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek u
projektu „Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův Les na tř. 1L“.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův Les na tř. 1L“ v pořadí:
1. uchazeč: VZS Rychtář s. r. o., Březová, IČO 25840428
2. uchazeč: První hornoslezská stavební spol. s r. o., Dolní Benešov, IČO
25858882
3. uchazeč: Waldbau s. r. o., Opava, IČO 28613708
4. uchazeč: Stamex spol. s r. o., Březová, IČO 64084256
5. uchazeč: Lesostav s. r. o., Český Těšín, IČO 24202274
3. Schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce svážnice 3L LC
Kozlův Les na tř. 1L“ mezi městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870 a VZS Rychtář s. r. o., Březová 139, 747 44 Březová,
IČO 25840428 za celkovou smluvní cenu 3.898.708,94 bez DPH.
4. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce
„Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův Les na tř. 1L“ mezi městem Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a VZS Rychtář s. r. o.,
Březová 139, 747 44 Březová, IČO 25840428.
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Z: S,VOS
T: 2/2022

2441/64

1. Schvaluje postup pro zadávání veřejných zakázek v souladu s pravidly pro
poskytování dotací z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek u
projektu „Obnova MLP do 40 let na LHC lesů města Vítkov“.
2. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Obnova MLP do 40 let na LHC lesů města Vítkov“ v pořadí:
1. uchazeč: Lesy Budišov nad Budišovkou s. r. o., Budišov nad Budišovkou,
IČO 01501208
2. uchazeč: Ratomex s. r. o., Budišov nad Budišovkou, IČO 27783201
3. uchazeč: Kobrapol, s. r. o., Ostrava, IČO 60323515
3. Schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Obnova MLP do 40 let na LHC
lesů města Vítkov“ mezi městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, IČO 00300870 a Lesy Budišov nad Budišovkou s. r. o., 9. května 480,
747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 01501208 za celkovou smluvní cenu
1.717.600,- bez DPH.
4. Ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce „Obnova
MLP do 40 let na LHC lesů města Vítkov“ mezi městem Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Lesy Budišov nad Budišovkou s. r.
o., 9. května 480, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 01501208.
5. Ukládá provést rozpočtové opatření v případě získané dotace.

Z: S, VOS
T: 02/2022

Z: VOS, VFO
T: 05/2022

2442/64

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým opatřením
č. 1/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2022 rozpočtovým
Z: VFO
opatřením č. 1/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
T: 2/2022

2443/64

1. Souhlasí s dohodou o narovnání ke kupní smlouvě uzavřené 15. 9. 2021 mezi
Městem Vítkov a
, nar.
a
, nar.
, oba trvale bytem
, v podobě vyřešení vzájemných závazků z titulu
nesprávně připočtené hodnoty DPH do kupní ceny, které se v tomto případě
k prodeji pozemku parc.
trvalý travní porost o výměře 1937 m2 v k. ú.
Klokočov u Vítkova, nevztahuje, dle navržené dohody.
2. Ukládá uzavřít dohodu o narovnání v podobě vyřešení vzájemných závazků
z titulu vadného plnění kupní smlouvy s
a
, a to nejpozději do 29. 4. 2022.

2444/64

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku pod garáží žadatele parc. č.
v k. ú.
Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č.
o výměře 26 m2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Doporučuje neschválit slevu z kupní ceny pozemku z důvodu, že se jedná o
pozemek (garáž), která je v zátopové oblasti.

2445/64

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku pod garáží žadatele parc. č.
v k. ú.
Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č.
o výměře 19 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu 600,- Kč/m2.

2446/64

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č.
o výměře 24 m2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelky, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
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Z: VFO
T: 4/2022

2447/64

1. Bere na vědomí žádost

a
,
trvale bytem
, o zakoupení pozemku parc. č.
v k. ú.

Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č.
o výměře 18 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatelů, za kupní cenu 600,- Kč/m2.
3. Doporučuje neschválit slevu z kupní ceny pozemku z důvodu, že „garáž
vlastníme již 46 let a předtím nešel koupit za cenu 20,- Kč/m2, jsme důchodci a
myslíme si, že 200,- Kč/m2 by mohlo stačit“.
2448/64

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku pod garáží žadatele parc. č.
v k. ú.
Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č.
o výměře 23 m 2
v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod garáží žadatele, za kupní cenu 600,- Kč/m2.

2449/64

1. Bere na vědomí žádost
a
, oba
trvale bytem
o zakoupení části pozemku
parc.
v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č.
trvalý
travní porost o výměře cca 130 m2, v k. ú. Vítkov, výměra bude upřesněna
geometrickým plánem, jako pozemek u chaty žadatelů, za kupní cenu ve výši
750,- Kč/m2.
3. Doporučuje neschválit slevu na pozemek dle vyjádření v žádosti „že pozemek
nemůže mít jiného reálného využití – navrhujeme jen symbolickou cenu“ a dle
reakce, viz přiložené vyjádření
.

2450/64

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
, o zakoupení pozemku pod chatou žadatelky parc. č. st.
v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. st.
zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 51 m2 v k. ú. Nové Těchanovice jako pozemek pod
chatou žadatelky, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2.

2451/64

1. Bere na vědomí žádost
a
, trvale
bytem
, o zakoupení části pozemku parc. č. st.
v k. ú. Lhotka u Vítkova.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. st.
o
výměře cca 30 m2 v k. ú. Lhotka u Vítkova, jako pozemek u rodinného domu
žadatelky, za kupní cenu 150,- Kč/m2 a zároveň požadovat zaplacení
bezdůvodného obohacení od roku 2012, dle důvodové zprávy.
3. Doporučuje schválit slevu 30 % z kupní ceny pozemku kvůli faktického
dopadu inženýrských sítí.

2452/64

1. Bere na vědomí žádost
v zastoupení paní

2453/64

1. Bere na vědomí znalecký posudek vyhotovený k nemovitosti parc. č. st.103
v k. ú. Nové Těchanovice na stavbu bývalé hasičské zbrojnice, kdy byla
zjištěna obvyklá cena nemovitosti ve výši 82 760,- Kč, dle znaleckého
posudku
.

, advokáta, se sídlem
, trvale bytem
a
, trvale bytem
na základě plné moci, o zakoupení pozemku parc. č.
v k. ú. Vítkov.
2. Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č.
o výměře
11 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek pod chatou žadatelek, za kupní cenu 750,Kč/m2.
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2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti za cenu obvyklou,
určenou dle znaleckého posudku, který vypracoval
.
2454/64

Bere na vědomí znalecký posudek vyhotovený ke skupině nemovitostí parc.
č. 776, 777, 778/1, 778/2 a 778/3 v k. ú. Vítkov, kdy byla zjištěno statické
posouzení stávajícího objektu na parc. č. 778/1 obvyklá cena komplexu výše
uvedených nemovitostí ve výši 9 705 150,- Kč, dle znaleckého posudku, který
vypracoval
.

2455/64

Bere na vědomí znalecký posudek vyhotovený ke skupině nemovitostí parc. č. st.
57/2, 764/2 a 770/6 v k. ú. Nové Těchanovice, kdy cena obvyklá domu čp. 75 a
okolních nemovitostí byla stanovena na 3 694 000,- Kč, dle znaleckého posudku,
který vypracoval
.

2456/64

1. Bere na vědomí žádost
, nar.
,a
, nar.
, oba trvale bytem
, jako zástavců, o souhlas se zřízením zástavního práva
k pozemku parc. č. 1304/2 orná půda o výměře 1339 m2 v kat. území Vítkov,
pro zástavního věřitele společnost Československá obchodní banka, a. s., se
sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, dle smlouvy o
úvěru reg. č. 1268419701.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení zástavního práva k pozemku
parc. č. 1304/2 orná půda o výměře 1339 m2 v kat. území Vítkov pro
zástavního věřitele společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350 dle smlouvy o úvěru reg. č.
1268419701.

2457/64

1. Bere na vědomí změnu žádosti spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci č. PM-205/2021 společností ELHAPRO
s.r.o., Opavská 315, 74733 Oldřišov, IČO: 03978249, DIČ: CZ03978249, na
zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 2955, v k. ú. Vítkov, za účelem
nadzemního připojení parcely č. 2951/2 na veřejný rozvod elektrické energie,
dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla o nezřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku
parc. č. 2955 zahrada v kat. území Vítkov, za účelem nadzemního připojení
parcely č. 2951/2 na veřejný rozvod elektrické energie v rámci akce „Vítkov,
Podhradí, parc. č. 2951/2, přípojka vNN“, kdy Město Vítkov bude povinným
z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci č. PM-205/2021 společností ELHAPRO
s.r.o., Opavská 315, 74733 Oldřišov, IČO: 03978249, DIČ: CZ03978249, bude
oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své náklady nechá
vypracovat budoucí oprávněný.
3. Ukládá informovat žadatele o nezřízení věcného břemene.
Z: S,VFO
T: 3/2022

2458/64

1. Bere na vědomí žádost
, trvale bytem
o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 518 v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla o zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 518 za účelem
napojení kanalizačního potrubí do vsaku z ČOV na pozemku parc. č. 532, obě
v k. ú. Vítkov, kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene a pan
bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou
náhradu služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu, který na své
náklady nechá vypracovat budoucí oprávněný.
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3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemků parc.
č. 518 zahrada v kat. území Vítkov, za účelem napojení kanalizačního potrubí
do vsaku z ČOV na pozemku parc. č. 532 v k. ú. Vítkov.

Z: S,VFO
T: 3/2022

2459/64

1. Schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 351/6 ze dne 26. 6. 2019, smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti za úplatu v pozemku parc. č. 1723,
ostatní plocha v k. ú. Vítkov, za účelem podzemního kabelového vedení NN a
elektrické přípojkové skříně NN v rámci akce „Vítkov, ul. Opavaská, NNv“,
kdy Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená firmou ReSpol s.r.o. se sídlem
Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČO: 46580646, DIČ: CZ46580646, bude
oprávněnou z věcného břemene za jednorázovou náhradu služebnosti
inženýrské sítě ve výši 13 140,- Kč + DPH, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
Z: S,VFO
se jmenovanou společností, a to nejpozději do 31. 5. 2022.
T: 5/2022

2460/64

1. Bere na vědomí zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o prodejích nemovitostí za rok 2022.

2461/64

1. Bere na vědomí zápis z likvidační komise č. 5/2021 konané dne 15. prosince
2021.
2. Schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle zápisu z likvidační komise č.
5/2021 konané dne 15. prosince 2021
3. Ukládá provést likvidaci nepotřebného majetku dle zápisu z likvidační komise
č. 5/2021 konané dne 15. prosince 2021
4. Ukládá provést vyřazení z majetku z účetní evidence GINIS.

2462/64

1. Schvaluje bezúplatný převod vyřazeného nepotřebného majetku na základě
darovací smlouvy Slezskému zemskému muzeu v Opavě, Nádražní okruh 31,
746 01 Opava, IČO: 00100595.
2. Schvaluje darovací smlouvu na bezúplatný převod nepotřebného majetku
Slezskému zemskému muzeu v Opavě, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava,
IČO: 00100595

2463/64

1. Bere na vědomí žádost Health and Beauty shops s. r. o. ,IČO 06084567, DIČ
06084567 se sídlem U Chodovského hřbitova 2368/3a, 149 00 Praha na
pronájem části pozemku parc. č. 25ostatní plocha o výměře cca 12,72 m2 v k.
ú. Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu, kde se mění nájemce,
Společnost Lékárna Vítkov s. r. o., IČO 28608542, se sídlem náměstí Jana
Zajíce 6, 749 01 Vítkov, byla zrušena bez likvidace a zanikla a její jmění
přešlo v důsledku fúze sloučením na nástupnickou společnost Health and
Beauty shops s. r. o., IČO 06084567, se sídlem U chodovského hřbitova
2368/3A, 149 00 Praha 4 – Chodov a to podle projektu fúze sloučením ze dne
26. 8. 2020.
3. Ukládá zveřejnit záměr.

2464/64

1. Bere na vědomí žádost
na pronájem pozemku parc. č. 558/3
2
ostatní plocha o výměře 308 m v k. ú. Vítkov.
2. Rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 558/3 ostatní plocha o
výměře 308 m2 v k. ú. Vítkov, jako přístup k nemovitosti žadatele, za cenu 3,Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
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Z: VFO
T: 2/2023

Z: VOVS
T: 3/2022
Z: VFO
T: 3/2022

Z: VFO
T: 2/2022

3. Ukládá zveřejnit záměr.
2465/64

2466/64

2467/64

Z: VFO
T: 2/2022

1. Bere na vědomí žádost
a
na pronájem části
pozemku parc. č. 864/49 o výměře 115 m2 v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodla změnit nájemní smlouvu, kdy dojde ke zvýšení výměry ze 120 na
235 m2 u pozemku parc.č. 864/49 v k. ú. Nové Těchanovice a ke zvýšení
nájemného z 4460,- Kč/rok na 5610,- Kč/rok.
3. Ukládá zveřejnit záměr
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2319/61 ze dne 7. 12. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na pronájem pozemku parc. č.
897/4 zahrada o výměře 473 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemek k
rekreaci, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 28. 2.
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 2315/61 ze dne 7. 12. 2021 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na pronájem části pozemku
parc. 844/2 ostatní plocha o výměře cca 47 m2 a část pozemku parc. č. 848/1
ostatní plocha o výměře cca 63 m2, oba v k. ú. Nové Těchanovice, jako
pozemek k rekreaci, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 3.
2022. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: VFO
T: 2/2022

Z: S,VFO
T: 2/2022

Z: S,VFO
T: 3/2022

2468/64

1. Bere na vědomí žádost
na pacht pozemků parc. č. 137/6 orná
půda o výměře 978 m2, parc. č. 137/7 orná půda o výměře 1116 m2, parc. č.
255/3 trvalý travní porost o výměře 2707 m2, parc. č. 255/4 trvalý travní
porost o výměře 1331 m2, parc. č. 255/5 trvalý travní porost o výměře 7447
m2, parc. č. 270/1 trvalý travní porost o výměře 7088 m 2 a parc. č. 951 trvalý
travní porost o výměře 1268 m2, vše v k. ú. Nové Těchanovice.
2. Rozhodla zveřejnit záměr propachtovat:
parc. č. 137/6 orná půda o výměře 978 m2
parc. č. 137/7 orná půda o výměře 1116 m2
parc. č. 255/3 trvalý travní porost o výměře 2707 m 2
parc. č. 255/4 trvalý travní porost o výměře 1331 m2
parc. č. 255/5 trvalý travní porost o výměře 7447 m 2
parc. č. 270/1 trvalý travní porost o výměře 7088 m 2
parc. č. 951 trvalý travní porost o výměře 1268 m 2
vše v k. ú. Nové Těchanovice, jako pozemky k zemědělskému hospodaření, za
cenu 2200,- Kč /ha/rok + DPH v zákonné sazbě, na dobu neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr.
Z: VFO
T: 2/2022

2469/64

1. Bere na vědomí zprávu o pronájmech pozemků za rok 2021.
2. Ukládá předložit zprávu o pronájmech pozemků za rok 2022.
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Z: VFO
T: 2/2023

2470/64

Souhlasí se změnou kategorie bytu č. 10 v domě č. p. 219 na ulici Bezručova ve
Vítkově.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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