USNESENÍ
33. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. července 2016 v zasedací místnosti RM
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1250/33 do č. 1251/33)
Rada města:
1250/33 1. Souhlasí se zatravněním a oplocením škvárového hřiště a výstavby retenční jímky
na pozemcích města parc. č. 2148/2, parc. č. 2146/7, parc. č. 2142/1, parc. č. 2149
a parc. č. 2146/1, vše ostpl., v kat. území Vítkov Tělovýchovnou jednotou
Vítkov, z. s., Husova 653, 749 01 Vítkov, IČ 44941412, dle předložené koordinační
situace č. C.2.
2. Schvaluje smlouvu o právu umístit a provést zatravnění a oplocení škvárového
hřiště vč. výstavby retenční jímky na pozemcích parc. č. 2148/2, parc. č. 2146/7,
parc. č. 2142/1, parc. č. 2149 a parc. č. 2146/1, vše ostpl., v kat. území Vítkov mezi
Městem Vítkovem, jako vlastníkem pozemků, a Tělovýchovnou jednotou
Vítkov, z. s., Husova 653, 749 01 Vítkov, IČ 44941412, jako stavebníkem,
dle přiloženého návrhu smlouvy
3. Ukládá podepsat smlouvu o právu umístit a provést stavbu se jmenovaným spolkem,
a to nejpozději do 31. srpna 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
pozbude usnesení RM o schválení smlouvy tomuto žadateli platnosti.
1251/33 1. Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č. OP/30/r/2016/JaM pro stavbu
Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul.
Opavská“ na pozemcích parc. č. 3228 ostatní plocha - silnice a parc. č. 3225/1
ostatní plocha – silnice v kat. území Vítkov mezi Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1,
702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711, zastoupena Ing. Petrem Kudelou,
vedoucím střediska Opava, jako vlastníkem pozemků, a Městem Vítkovem, jako
investorem stavby, dle přiloženého návrhu smlouvy
2. Ukládá podepsat smlouvu o právu provést stavbu se jmenovanou organizací,
a to nejpozději do 31. srpna 2016. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření smlouvy,
pozbude usnesení RM o schválení smlouvy platnosti.

______________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

_____________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta

Usnesení 33. schůze Rady města Vítkova ze dne 25.07.2016
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______________________
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místostarostka
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