USNESENÍ
36. schůze Rady města Vítkova konané dne 26. června 2012 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1291/36 do č. 1347/36)
Rada města:
1291/36 Bere na vědomí informaci o vývoji cen zemního plynu a elektrické energie pro
Město Vítkov.
1292/36

1. Schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání na dodávky el. energie a zemního plynu s využitím dynamického
nákupního systému mezi Městem Vítkov a Střediskem volného času Vítkov,
příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov.
2. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadání na dodávky el. energie a zemního plynu s využitím
dynamického nákupního systému, mezi Městem Vítkov a Střediskem volného
času Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov.

Z: S,VOS
T: 7/2012

1293/36

Schvaluje zprávu o kontrole usnesení rady města.

1294/36

Doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o podpoře sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji uzavřenou mezi Městem Vítkov a Moravskoslezským
krajem na období 2013 až 2016.

1295/36

1. Bere na vědomí zprávu o Výzvě pro předkládání GP č.1 – Zvýšení kvality řízení,
financování a good governance v úřadech územní veřejné správy z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
2. Neschvaluje podání žádosti o finanční podporu z výzvy 89.
3. Nesouhlasí s uzavřením mandantní smlouvy mezi městem Vítkov
a INTER ACTIVE CZ s.r.o.

1296/36

1. Schvaluje Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu :
,,Výmalba administrativní budovy MěÚ Vítkov".
2. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/2012/OVS, o provedení malířských prací
v interiérech Městského úřadu ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7, v rozsahu dle
bodů č.1 a č.3, vítězné cenové nabídky, uzavřenou mezi firmou Martin Motl,
Selská 338, 749 01Vítkov a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov, za celkovou nabídkovou cenu 202.530,- Kč, bez DPH.
3. Ukládá zajistit podepsání Smlouvy o dílo č. 2/2012/OVS, o provedení
Z: S,VOVS
malířských prací v interiérech Městského úřadu ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce T: 7/2012
7, v rozsahu dle bodů č.1 a č.3, vítězné cenové nabídky, uzavřenou mezi firmou
Martin Motl, Selská 338, 749 01 Vítkov a Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov, za celkovou nabídkovou cenu 202.530,- Kč, bez DPH.

1297/36

1. Bere na vědomí zprávu o stavu současné spisovny a o potřebách zřízení nové
spisovny dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Doporučuje schválení realizace rekonstrukce objektu na Vodní 636 za
účelem zřízení spisovny v roce 2013.
3. Ukládá předložit zprávu o požadavku na rekonstrukci objektu Vodní 636
na zasedání zastupitelstva města.

1298/36

1. Schvaluje ukončení „Smlouvy o spolupráci a zapůjčení softwaru“ mezi Městem
Vítkovem a Technickými službami Města Vítkova, příspěvková organizace,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov dohodou.

Usnesení 36. schůze Rady města Vítkova ze dne 26.06.2012

Strana 1 (celkem 7)

Z: VOVS
T: 10/2012

2. Ukládá zajistit uzavření dohody o ukončení „Smlouvy o spolupráci a zapůjčení
softwaru“ mezi Městem Vítkov a Technickými službami Města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
1299/36

1. Schvaluje ukončení „Servisní smlouvy o technické pomoci“ mezi Městem
Vítkovem a firmou MK Konsult, v. o. s., Na Vinici 803/6A, 400 07 Ústí nad
Labem výpovědí k 30. 6. 2012.
2. Ukládá vypovědět „Servisní smlouvu o technické pomoci“ mezi Městem
Vítkovem a firmou MK Konsult, v. o. s., Na Vinici 803/6A, 400 07 Ústí nad
Labem k 30. 6. 2012 s dvou měsíční výpovědní lhůtou.

1300/36

Schvaluje prodejní cenu propisek s potiskem určených k prodeji od 28. 6. 2012
v informačním centru ve výši 16,- Kč včetně DPH za 1 kus.

1301/36

1. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 ve výši 26 814,10 EUR na
zabezpečení projektu Společně Moravou a Slezskem – na kole, pěšky, vlakem.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit smlouvu o financování z Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 č. ERSCZ/2012/02983 mezi Městem Vítkov a Euroregionem Silesia – CZ, Horní nám.
69, 746 26 Opava, IČ 68941773.

1302/36

1. Uděluje souhlas k užití znaku města Vítkova Slezskému zemskému muzeu,
Tyršova 1, 746 01 Opava v mapě Slezska. Znak bude použit dle předlohy
zaslané Městem Vítkov.
2. Ukládá zaslat rozhodnutí rady města žadateli.

1303/36

Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádostí na realizaci projektů dle
důvodové zprávy.

1304/36

1. Doporučuje ZM schválit přijetí dotace z Moravskoslezského kraje, 28. října 117,
Ostrava ve výši 349.000,- Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí
knihoven v MSK Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2012.
2. Doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
na rok 2012, mezi Městem Vítkov a Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
Ostrava.

1305/36

1. Doporučuje ZM schválit přijetí dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007–2013 ve výši 7 188,70 EUR na zabezpečení projektu
CZ.3.22/3.3.04/12.02961 Česko-polské knihovnictví.
2. Doporučuje ZM schválit Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007–2013 č. ERS-CZ/2012/02961.

1306/36

Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí podílu – příspěvku Města
Vítkova na zabezpečení projektu „Destinanční management turistické oblasti
Jeseníky“ ve výši 34.230 Kč.

1307/36

1. Bere na vědomí činnost Střediska volného času Vítkov, p.o. za leden až květen
2012 dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření dle důvodové
zprávy.
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Z: S,VOVS
T: 6/2012

Z: S,VOVS
T: 6/2012

Z: VOK
T: 7/2012

1308/36

1309/36

1. Schvaluje předložený návrh bytového pořadníku na období II. pol. 2012.
2. Ukládá důsledně dodržovat schválený bytový pořadník na období II. pol. 2012.

1. Neschvaluje zahájení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky za
povinným Miroslavem Novákem u Exekutorského úřadu v částce dle aktuální
výše včetně úhrady zálohy ve výši 3 000,-Kč soudnímu exekutorovi
JUDr.Aleši Chovancovi.
2. Ukládá informovat SBF Vítkov o usnesení RM.
3. Ukládá předložit ZM návrh na odpis pohledávky za panem Miroslavem
Novákem.

Z: byt. kom.
T: 31.12.2012

Z: VOS
T: 7/2012
Z: VOS
T: 9/2012

1310/36

1. Schvaluje odpis pohledávky SBF Vítkov z příkazní smlouvy ve výši 9 503,-Kč
za Irenou Potenskou za služby, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá SBF Vítkov provést odpis pohledávek z příkazní smlouvy ve výši
Z: ŘSBF
9 503,-Kč za Irenou Potenskou.
T: 6/2012

1311/36

1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.3 vel.3+1 „S“ ve Vítkově na
Komenského ul. č.p.146 s panem Norbertem Kováčem bytem tamtéž na dobu
určitou od 01.07.2012 do 30.09.2012 za podmínky uhrazení celkových nákladů
soudního řízení.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.3 vel.3+1 „S“ ve Vítkově na
Komenského ul. č.p.146 s panem Norbertem Kováčem bytem tamtéž na dobu
určitou od 01.07.2012 do 30.09.2012 po uhrazení celkových nákladů soudního
řízení.

1312/36

1. Souhlasí se změnou financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském
kraji, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat KÚ MSK o přijatém usnesení Rady města Vítkova.

1313/36

1. Bere na vědomí navržená usnesení ke školské problematice a koncepci
školství ve Vítkově dle důvodové zprávy.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města ve Vítkově projednat tato navržená usnesení :
a) sloučení Gymnázia, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace a
Střední školy, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem
je MSK
b) sloučení ZŠ Vítkov, Komenského 754, p.o. a ZŠ Vítkov, Opavská 22, p.o. za
předpokladu směny budov Gymnázia a ZŠ Vítkov,Opavská 22
c) revokovat usnesení č.j. 171/4 ze dne 23. 2. 2011
d) sloučení ZŠ Vítkov, Komenského 754, p.o. a ZŠ Vítkov, Opavská 22, p.o. a
převzetí zřizovatelských funkcí Gymnázia, Vítkov, Komenského 145, p.o. za
předpokladu směny budov Gymnázia a ZŠ Vítkov, Opavská 22.

1314/36

1. Schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídě Základní škole Vítkov, Komenského
754, okres Opava, příspěvková organizace s účinnosti od 1. 9.2012 dle
důvodové zprávy.
2. Ukládá informovat ředitelku ZŠ Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvková organizace o udělení výjimky z počtu žáků ve třídě.

1315/36

Bere na vědomí kontrolní zprávu o mobilním průvodci pro město Vítkov, který
byl pořízen v rámci dotace z Moravskoslezského kraje, dotačního programu
„Podpora turistických informačních center“.
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Z: ŘSBF
T: 6/2012

Z: S,VOS
T: 27.6.2012

Z: VOS
T: 7/2012

1316/36

1. Schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace,
kde dochází k úpravě textu názvu akce na „Energetické úspory objektu
ubytovny SVČ v Klokočově“ mezi Městem Vítkov a ASA Expert, a.s., se
sídlem Konečného 1919/2, 715 00 Ostrava.
2. Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení
Z: VOS
projektové dokumentace, kde dochází k úpravě textu názvu akce na
T: 7/2012
„Energetické úspory objektu ubytovny SVČ v Klokočově“ mezi Městem Vítkov
a ASA Expert, a.s., se sídlem Konečného 1919/2, 715 00 Ostrava.

1317/36

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla
č. 00300870/SONP/OP/K/2012/D1 mezi Městem Vítkov a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem Ostrava , 28 října 169,
PSČ 709 45.
2. Ukládá zajistit podepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodního díla č. 00300 870/SONP/OP/K/2012/D1 mezi Městem Vítkov
a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem Ostrava ,
28 října 169 , PSČ 709 45.

1318/36

1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla
č. 00300870/SONP/OP/V/2012/D1 mezi Městem Vítkov a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem Ostrava , 28 října 169,
PSČ 709 45.
2. Ukládá zajistit podepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodního díla č. 00300 870/SONP/OP/V/2012/D1mezi Městem Vítkov
a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem Ostrava ,
28 října 169 , PSČ 709 45.

Z: S,VOS
T: 7/2012

Z: S,VOS
T: 7/2012

1319/36

Doporučuje ZM schválit závěrečný účet hospodaření města Vítkova za rok 2011,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

1320/36

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 32,5 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 32,5 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 7/2012

1. Rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 1299 orná půda o výměře 121 m2
v k. ú. Vítkov, jako zahradu, na dobu neurčitou.
2. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1299 orná půda
o výměře 121 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahradu, na dobu neurčitou.

Z: VFO
T: 7/2012

1321/36

1322/36

1. Bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 6
zastavěná plocha a nádvoří a 2 částí pozemku parc. č. 7 zahrada o celkové
výměře 340 m2 v k. ú. Vítkov, podanou p. Vilémem Staňkem, bytem Švermova
538, Vítkov, a to ke dni 30. 6. 2012.
2. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 9 ostatní plocha o výměře
340 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku.
3. Ukládá informovat p. Viléma Staňka, bytem Švermova 538, Vítkov
Z: VFO
o rozhodnutí RM.
T: 7/2012

1323/36

1. Rozhodla na základě předložené zprávy ukončit nájemní smlouvu o pronájmu
části pozemku parc. č. 6 zastavěná plocha a nádvoří a části parc. č. 7 zahrada
o celkové výměře 182 m2 v k. ú. Vítkov uzavřenou dne 03.06.2009 mezi
městem Vítkov a p. Žofií Kalovou, bytem Budišovská 254, Vítkov a to výpovědí
ze strany pronajímatele k datu 31. 10. 2012.
2. Ukládá informovat p. Žofii Kalovou, bytem Budišovská 254, Vítkov
Z: VFO
o rozhodnutí RM.
T: 7/2012
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1324/36

1. Rozhodla na základě předložené zprávy ukončit nájemní smlouvu včetně
dodatku č. 1, o pronájmu části pozemku parc. č. 7 zahrada o výměře 36 m2
v k. ú. Vítkov, uzavřenou dne 30.06.2010 a dodatek č. 1 uzavřený dne
27.06.2011 mezi městem Vítkov a p. Dagmar Šivákovou, bytem Budišovská
254, Vítkov a to výpovědí ze strany pronajímatele k datu 31. 10. 2012.
2. Ukládá informovat p. Dagmar Šivákovou, bytem Budišovská 254, Vítkov
o rozhodnutí RM.

Z: VFO
T: 7/2012

1325/36

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1285/35 ze dne 05.06.2012 smlouvu
o výpůjčce, mezi městem Vítkovem a Občanským sdružením Zálužné, se sídlem
Zálužné 64, Vítkov, IČ 22756655, na část pozemku parc. č. 841/10 trvalý travní
porost v k. ú. Nové Těchanovice, a to na dobu 10-ti let, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
2. Ukládá uzavřít smlouvu o výpůjčce se jmenovaným sdružením, a to nejpozději
Z: S,VFO
do 31.07.2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy pro zavinění
T: 7/2012
žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

1326/36

1. Rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na zabezpečení
kulturního programu, honoráře přednášejícím a další organizační náklady
celostátního setkání členů a příznivců ČSOP, která se uskuteční 7. až 9. září na
SŠ Vítkov – Podhradí.
2. Schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč,
která bude uzavřena mezi Městem Vítkov a ZO ČSOP Odry.
3. Ukládá uzavřít Darovací smlouvu s žadatelem.
Z: S,VFO
T: 8/2012

1327/36

1. Bere na vědomí Zásady prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku
města Vítkova s účinností od 1. 7. 2012.
2. Doporučuje ZM vydat Zásady prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků
v majetku města Vítkova s účinností od 1. 7. 2012.

1328/36

Nedoporučuje ZM schválit 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na
částku Kč 125,-/m2, manželům Tomáši a Jiřině Böhmovým, bytem Vrchní
1529/47, 747 05 Opava 5, při prodeji části pozemku parc. č. 662/1 trvalý travní
porost v kat. území Nové Těchanovice, jelikož se jedná o pozemek v záplavovém
území Moravice, dle důvodové zprávy.

1329/36

Doporučuje ZM směnit část pozemku parc. č. st. 87 stpl. o výměře cca 34 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým plánem), pozemek města, za část pozemku
parc. č. 841/11 zahrada o výměře cca 34 m2 (výměra bude upřesněna
geometrickým plánem), ve vlastnictví p. Pavly Sojové, bytem Masarykova tř.
126/14, Opava, oba v kat. území Nové Těchanovice, dle důvodové zprávy.

1330/36

Nedoporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 3049 ostpl. v kat. území Vítkov
manželům Miroslavu a Miroslavě Seidlerovým, bytem L. Podéště 1928/9, 708 00
Ostrava 8 – Poruba, dle důvodové zprávy.

1331/36

Nedoporučuje ZM schválit 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na
částku Kč 125,-/m2, při prodeji pozemků v kat. území Nové Těchanovice, které se
nacházejí v záplavovém území řeky Moravice, dle důvodových zpráv pro ZM č. 6,
7, 8, 11, 12 a 13.

1332/36

Nedoporučuje ZM schválit 50% slevu základní kupní ceny, tj. z Kč 250,-/m2 na
částku Kč 125,-/m2, Mgr. Alexandře Vavrečkové, bytem Křižíkova 2019/11,
746 01 Opava, při prodeji pozemku parc. č. 815/2 ostpl. o výměře 326 m2 v kat.
území Nové Těchanovice, jelikož se jedná o z části zamokřený a svažitý pozemek,
dle důvodové zprávy.
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1333/36

Nedoporučuje ZM schválit prominutí smluvní pokuty ve výši Kč 10.000,Ing. Miluši Urbánkové, bytem Wolkerova 840, 749 01 Vítkov, a Ing. Liboru
Šustkovi, bytem Vlkovice 83, 742 45 Fulnek, za odstoupení od smlouvy o budoucí
kupní smlouvě uzavřené dne 30. 11. 2011 na prodej pozemku parc. č. 2120/2
zahrada v kat. území Vítkov za účelem výstavby RD, dle důvodové zprávy.

1334/36

Nedoporučuje ZM schválit slevu základní kupní ceny v jakékoliv výši panu
Radimu Kiššovi, bytem Květinová 999, 749 01 Vítkov, za prodej pozemků parc.
č. 1803/10 orná půda o výměře 598 m2 a parc. č. 1805/2 orná půda o výměře
210 m2 v kat. území Vítkov, dle důvodové zprávy.

1335/36

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

1336/36

Bere na vědomí zprávu „Převody nemovitého majetku do vlastnictví města“.

1337/36

Bere na vědomí zprávu „Zřizování věcných břemen“.

1338/36

Bere na vědomí zprávu „Zřizování věcných břemen I“.

1339/36

1. Schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 tisíc Kč na dopravu žáků ZŠ
Komenského do Prahy k převzetí ceny v celostátní soutěži Bambiriáda.
2. Ukládá zapracovat finanční částku do rozpočtových opatření.

Z: VFO
T: 6/2012

1340/36

Doporučuje ZM schválit změny rozpočtu města Vítkova rozpočtovým opatřením
č. 3/2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu položkami 1 až 23.

1341/36

1. Schvaluje dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720552040 mezi Městem Vítkov
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., který rozšiřuje pojištění z odpovědnosti za
škodu o pojištění zastupitelů za škodu způsobenou obci s účinností od 1.7.2012.
2. Ukládá podepsat dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720552040.
Z: S,VFO
T: 29.6.2012

1342//36 Doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 642/1 na Husově ul. č. p. 642
ve Vítkově, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č. p.
642 a pozemku parc. č. 2070 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vítkov JUDr. Janě
Piskovské, bytem náměstí Svaté Hedviky č. p. 2226/12, 746 01 Opava za
dohodnutou kupní cenu ve výši 294 580,00 Kč.
1343/36

1. Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu za účelem postavení garáže
(betonový skelet) na pozemku parc. č. 153/2, ostpl. v kat. území Vítkov, mezi
Městem Vítkovem, jako vlastníkem, a Sdružením stolních tenistů Vítkov, Školní
329, Vítkov, IČ 68941935, jako stavebníkem, dle přiloženého návrhu smlouvy.
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovaným sdružením,
Z: S,VFO
a to nejpozději do 31. srpna 2012. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření
T: 8/2012
smlouvy pro zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o schválení smlouvy
tomuto žadateli platnosti.

1344/36

1. Zrušuje v odboru sociálních věcí, v úseku péče o občany, sociální služby,
prevence a zdravotnictví 1 pracovní místo úředníka od 1.7.2012.
2. Stanoví celkový počet zaměstnanců Města Vítkova zařazených do Městského
úřadu ve Vítkově v pracovním poměru na 70 pracovníků od 1.7.2012 a nad tento
počet umožňuje tajemnici uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou.
3. Schvaluje organizační strukturu od 1.7.2012 dle přílohy důvodové zprávy.
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1345/36

Schvaluje organizační řád Městského úřadu Vítkov s účinností od 1.7.2012.

1346/36

Nedoporučuje Zastupitelstvu města Vítkov souhlasit s převodem zřizovatelské
funkce Domova Vítkov, p.o. na Město Vítkov od roku 2014.

1347/36

Schvaluje provedení úmyslné mýtní těžby ve výši 630m3 formou aukce.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Zdeněk Hegar
místostarosta
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