Dobrý den,
tímto Vás podle zák. č. 106/1999 Sb. žádám o následující informace:
1) Seznam převodů obecního majetku v roce 2020 [minimálně prosím o poskytnutí těchto informací: předmět
převodu (např. auto značky Škoda, RZ XXX), druh převodu (prodej, darování, směna, pronájem, výpůjčka), doba
trvání převodu, cena převodu, identita druhé smluvní strany],
2) Byly informace o záměru provést tyto převody obecního majetku v roce 2020 předem zveřejněny na
internetové i normální úřední desce obce? Pokud ano, prosím o poskytnutí důkazu o tomto zveřejnění. Dále
prosím o poskytnutí URL adresy, pokud je tento záměr nadále zveřejněn online na internetové úřední desce.
3) Rozhodlo o těchto záměrech převodu obecního majetku v roce 2020 zastupitelstvo nebo rada obce? Pokud
ano, prosím o poskytnutí takových usnesení.
4) Jak byla stanovena tržní cena převodů obecního majetku v roce 2020? Poskytněte mi prosím informace o
konkrétním podkladu o stanovení tržní ceny každého jednoho převodu obecního majetku v roce 2020.
Děkuji a s pozdravem

Město Kravaře

*MUKRX00BGIET*

Náměstí 43
747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

MUKRXOOBGIET

MUKR 443/2021
Kra 36/2021/MH/VEH
Bc. Lucie Vehovská

13.01.2021

Doplnění odpovědi na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona ě. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 08. 01. 2021
Na základě Vaší stížnosti ze dne 11. 01. 2021 Vám zasíláme doplnění naší odpovědi ze dne 08. 01. 2021
Seznam všech uskutečněných převodů obecního majetku v roce 2020:
1. Nově vznikly pozemek parc.č. 782/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, byl převeden manželům
na základě kupní smlouvy, za celkovou kupní cenu ve výši 15.830 Kě (dle Znaleckého posudku).
Záměr prodeje byl schválen na 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, které se konalo dne
16. 12. 2015, usn. č. 9.75/2015 p). Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http://www.kravare.cz/urad/dokumentv/usneseni-zastupitelstva/.
Záměr města byl řádně zveřejněn na Úřední desce MěÚ Kravaře ve dnech 18. 12. 2015 - 4. 1. 2016
Možno dohledat v archivních záznamech roku 2015, pod odborem místního hospodářství a investiční
výstavby na odkaze http://www.kravare.cz/urad/uredni-deska-l/.
O uzavření kupní smlouvy bylo rozhodnuto na 11. zasedání zastupitelstva města Kravaře, které se
konalo dne 20. 4. 2016, usn.č. 11.97/2016 d). Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http://www.kravare.cz/urad/dokumentv/usneseni-zastupitelstva/.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí zastupitelstva o uzavření smlouvy dne 20. 4. 2016
- provedení vkladu na katastru nemovitostí dne 22. 5. 2020
2. Pozemky parc.č. 4970, 4971 a 4972 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, byly převedeny
na základě směnné smlouvy, hodnota směňovaných pozemků byla stejná.
Záměr směny byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, které se konalo
dne 19. 12. 2020, usn. č. 11.208 A). Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http://www.kravare.cz/urad/dokumentv/usneseni-zastupitelstva/.
Záměr města byl řádně zveřejněn na Úřední desce MěÚ Kravaře ve dnech 21. 2. - 9. 3. 2020 Možno
dohledat v archivních záznamech roku 2020, pod odborem místního hospodářství a investiční výstavby na
odkaze http://www.kravare.cz/urad/uredni-deska-l/.
O uzavření kupní smlouvy bylo rozhodnuto na 12. zasedání zastupitelstva města Kravaře, které se
konalo dne 18. 5. 2020, usn.č. 12.224. Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http://www.kravare.cz/urad/dokumentv/usneseni-zastupitelstva/.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí zastupitelstva o uzavření smlouvy dne 18. 5. 2020
- provedení vkladu na katastru nemovitostí dne 19. 6. 2020
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3. Část pozemku parc.č. 3317/5 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, byla převedena
směnné smlouvy, hodnota směňovaných pozemků byla stejná.

na základě

Záměr směny byl schválen na 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, které se konalo
dne 4. 11. 2019, usn. ě. 9.161. Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http://www.kravare.cz/urad/dokumentv/usneseni-zastupitelstva/.
Záměr města byl řádně zveřejněn na Úřední desce MěÚ Kravaře ve dnech 7. 11. - 23. 11. 2019
Možno dohledat v archivních záznamech roku 2019, pod odborem místního hospodářství a investiční
výstavby na odkaze http://www.kravare.cz/urad/uredni-deska-l/.
O uzavření kupní smlouvy bylo rozhodnuto na 12. zasedání zastupitelstva města Kravaře, které se
konalo dne 18. 5. 2020, usn.ě. 12.225. Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http ://www.kravare. cz/urad/dokumentv/usneseni -zastupitelstva/.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí zastupitelstva o uzavření smlouvy dne 18.5. 2020
- provedení vkladu na katastru nemovitostí dne 19. 6. 2020
4. Pozemek parc.č. 846/10 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, byl převeden
smlouvy, za celkovou kupní cenu ve výši 5.800 Kč (plošně schválená cena 200 Kč/m2).

na základě kupní

Záměr prodeje byl schválen na 25. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, které se konalo dne
19. 09. 2018, usn. č. 25.333 A). Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http://www.kravare.cz/urad/dokumentv/usneseni-zastupitelstva/.
Záměr města byl řádně zveřejněn na Úřední desce MěÚ Kravaře ve dnech 20. 9. - 8. 10. 2018.
Možno dohledat v archivních záznamech roku 2018, pod odborem místního hospodářství a investiční
výstavby na odkaze http://www.kravare.cz/urad/uredni-deska-l/.
O uzavření kupní smlouvy bylo rozhodnuto na 4. zasedání zastupitelstva města Kravaře, které se konalo
dne 20. 2.
2019, usn.ě. 4.061 E). Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http://www.kravare.cz/urad/dokumentv/usneseni-zastupitelstva/.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí zastupitelstva o uzavření smlouvy dne 20. 2. 2019
- provedení vkladu na katastru nemovitostí dne 30. 7. 2020

5. Pozemek parc.č. 2191/3 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, byl převeden
na základě kupní
smlouvy, za celkovou kupní cenu ve výši 19.400 Kč (plošně schválená cena 200 Kě/m2).
Záměr prodeje byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, které se konalo dne
22. 06. 2016, usn. č. 12.103 1). Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http://www.kravare.cz/urad/dokumentv/usneseni-zastupitelstva/.
Záměr města byl řádně zveřejněn na Úřední desce MěÚ Kravaře ve dnech 23. 6. - 11. 7. 2016.
Možno dohledat v archivních záznamech roku 2016, pod odborem místního hospodářství a investiční
výstavby na odkaze http://www.kravare.cz/urad/uredni-deska-l/.
O uzavření kupní smlouvy bylo rozhodnuto na 13. zasedání zastupitelstva města Kravaře, které se
konalo dne 17. 8. 2020, usn.ě. 13.242. Text usnesení je možno dohledat na odkaze
http://www.kravare.cz/urad/dokumentv/usneseni-zastupitelstva/.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí zastupitelstva o uzavření smlouvy dne 17. 8. 2019
- provedení vkladu na katastru nemovitostí dne 17. 9. 2020

6.

Část budovy ě.p. 658 (objekt ZŠ Kravaře), byla dána MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvkové
organizaci, IČ: 70940053 do výpůjčky na základě smlouvy o výpůjčce, na dobu určitou do 31. 8. 2023,
bezúplatně.
Záměr výpůjčky nemusel být zveřejněn v souladu s § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení).
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O uzavření smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto na 30. schůzi Rady města Kravaře, která se konala
dne 3. 6. 2020, usn.č. 30.252. Text usnesení je doložen v příloze č. 1. tohoto doplnění.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí rady o uzavření smlouvy dne 3. 6. 2020
- zahájení doby výpůjčky ode dne 1. 9. 2020
7.

Část pozemku parc.č. 3215/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, byla dána
do nájmu na
základě nájemní smlouvy, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 240,- Kč (dle schváleného ceníku
pronájmu městských pozemků).
Záměr nájmu byl schválen na 28. schůzi Rady města Kravaře, která se konala dne 4. 5. 2020,
usn. č. 28.517 A). Text usnesení je doložen v příloze č. 2. tohoto doplnění.
Záměr města byl řádně zveřejněn na Úřední desce MěÚ Kravaře ve dnech 7. 5. - 23. 5. 2020. Možno
dohledat v archivních záznamech roku 2020, pod odborem místního hospodářství a investiční výstavby na
odkaze http://www.kravare.cz/urad/uredni-deska-l/.
O uzavření nájemní smlouvy bylo rozhodnuto na 30. schůzi Rady města Kravaře, která se konala dne
3. 6. 2020, usn.č. 30.256. Text usnesení je doložen v příloze č. 3. tohoto doplnění.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí rady o uzavření smlouvy dne 3. 6. 2020
- zahájení doby nájmu ode dne 1. 6. 2020

8.

Pozemky parc.č. 152/1. 152/25. 136/1. 135. 133. 132. 130/1. 129. 138. 3347/1. 3215/L 3214/1 v k.ú.
Kravaře ve Slezsku, byly dány
do výpůjčky na základě smlouvy o výpůjčce, na dobu
neurčitou, bezúplatně.
Záměr výpůjčky byl schválen na 30. schůzi Rady města Kravaře, která se konala dne 3. 6. 2020,
usn. č. 30.257 A). Text usnesení je doložen v příloze č. 4. tohoto doplnění.
Záměr města byl řádně zveřejněn na Úřední desce MěÚ Kravaře ve dnech 5. 6. - 22. 6. 2020. Možno
dohledat v archivních záznamech roku 2020, pod odborem místního hospodářství a investiční výstavby na
odkaze http://www.kravare.cz/urad/uredni-deska-l/.
O uzavření smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto na 31. schůzi Rady města Kravaře, která se konala dne
24. 6. 2020, usn.č. 31.294. Text usnesení je doložen v příloze č. 5. tohoto doplnění.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí rady o uzavření smlouvy dne 24. 6. 2020
- zahájení doby výpůjčky ode dne 3. 7. 2020

9.

Pozemek parc.č. 5916 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, byl dán společnosti
se sídlem
do pachtu na základě pachtovní smlouvy (konkr. dodatku k pachtovní
smlouvě), na dobu neurčitou, za pachtovné ve výši 0,30 Kč zajeden m2 pozemku, dle Radou města Kravaře
schváleného ceníku.
Záměr pachtu byl schválen na 32. schůzi Rady města Kravaře, která se konala dne 22. 7. 2020,
usn. č. 32.319 B). Text usnesení je doložen v příloze č. 6. tohoto doplnění.
Záměr města byl řádně zveřejněn na Úřední desce MěÚ Kravaře ve dnech 23. 7. - 7. 8. 2020. Možno
dohledat v archivních záznamech roku 2020, pod odborem místního hospodářství a investiční výstavby na
odkaze http ://www. kravaře. cz/urad/uredni-deska-1 /.
O uzavření nájemní smlouvy bylo rozhodnuto na 34. schůzi Rady města Kravaře, která se konala dne
9. 9. 2020, usn.č. 34.369. Text usnesení je doložen v příloze č. 7. tohoto doplnění.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí rady o uzavření smlouvy dne 9. 9. 2020
- zahájení doby nájmu ode dne 1.10. 2020
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10. Pozemek parc.ě. 1554 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, byl dán
smlouvy o výpůjčce, na dobu neurčitou, bezúplatně.

do výpůjčky na základě

Záměr výpůjčky byl schválen na 34. schůzi Rady města Kravaře, která se konala dne 9. 9. 2020,
usn. č. 34.377 A). Text usnesení je doložen v příloze č. 8. tohoto doplnění.
Záměr města byl řádně zveřejněn na Úřední desce MěÚ Kravaře ve dnech 11. 9. - 29. 9. 2020.
Možno dohledat v archivních záznamech roku 2020, pod odborem místního hospodářství a investiční
výstavby na odkaze http://www.kravare.cz/urad/uredni-deska-l/.
O uzavření smlouvy o výpůjčce bylo rozhodnuto na 35. schůzi Rady města Kravaře, která se konala dne
5. 10. 2020, usn.č. 35.415. Text usnesení je doložen v příloze č. 9. tohoto doplnění.
Doba trvání převodu:
- rozhodnutí rady o uzavření smlouvy dne 5. 10. 2020
- zahájení doby výpůjčky ode dne 6. 10. 2020

Výše uvedené převody jsou veškeré uskutečněné převody obecního majetku v roce 2020.

S pozdravem

Ing. Walter Kocián
vedoucí odboru místního hospodářství a IV

Přílohy:
- 9 x anonymizované usnesení Rady města Kravaře
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Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 30. schůze Rady města Kravaře, konané dne 3. 6. 2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
Rada města na své 30 schůzi dne 3. 6. 2020 projednala:

5.4. Smlouva o výpůjčce (MŠ Kravaře, Petra z Kravař) - část objektu Základní školy č.p. 658
v Kravařích, část Kravaře
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30.252 5.4 Smlouva o výpůjčce (MŠ Kravaře, Petra z Kravař) - část
objektu Základní školy č.p. 658 v Kravařích, část Kravaře
rozhodla
o uzavření Smlouvy o výpůjčce části budovy č.p. 658 v Kravařích, část Kravaře (objekt ZŠ Kravaře)
na pozemku parc.č. 495 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2426 m2 zapsaný v katastru nemovitostí
na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, tak jak je blíže specifikováno a barevně
zakresleno v grafické příloze č.l, která je nedílnou součástí této smlouvy, mezi Městem Kravaře,
10:00300292, ze sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupené Mgr. Monikou Brzeskovou,
starostkou, jakožto půjčitelem a Mateřskou školou Kravaře, Petra z Kravař, příspěvkovou organizací,
se sídlem Petra z Kravař 3165/9, 747 21 Kravaře, IČ: 70940053, zastoupenou ředitelkou Bc. Blankou
Postulkovou, jakožto vypůjčitelem, a to na dobu určitou od 1.9.2020 do 31.8.2023; schvaluje text této
smlouvy a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
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Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 28. schůze Rady města Kravaře, konané dne 4. 5. 2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
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a přijala tato usnesení

Rada města
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28.517 5.6 Žádost o pronájem části (24 m2) pozemku parc.č. 3215/1
Kravaře ve Slezsku
A)schvaluje
záměr města Kravaře pronajmout část (24 m2) pozemku parc.č. 3215/1 ostatní plocha - sportoviště a
rekreační plocha o výměře 2.257 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve
Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Opava, za účelem uskladnění dřevní štěpky, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2
měsíce, za nájemné v celkové výši 240 Kč/rok, dle schváleného ceníku pronájmu městských pozemků
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(10 Kč/m2/rok).

B)pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV aby zajistil zveřejnění záměru města Kravaře
pronajmout část (24 m2) pozemku parc.č. 3215/1 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o
výměře 2.257 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec
Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava,
za účelem uskladnění dřevní štěpky; na Úřední desce MěÚ Kravaře.
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Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 30. schůze Rady města Kravaře, konané dne 3. 6. 2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
Rada města na své 30 schůzi dne 3. 6. 2020 projednala:

5.8. Nájemní smlouva na část (24 m2) pozemku parc.č. 3215/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
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30.256 5.8 Nájemní smlouva na část (24 m2) pozemku parc.č. 3215/1 v
k.ú. Kravaře ve Slezsku
rozhodla
o uzavření nájemní smlouvy na část (24 m2) pozemku parc.č. 3215/1 ostatní plocha - sportoviště a
rekreační plocha o výměře 2.257 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve
Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Opava, za účelem skladování, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce, za nájemné
v celkové výši 240 Kč/rok, mezi smluvními stranami: Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 405/43,
Kravaře, PSČ: 747 21, IČ: 00300292, zastoupené Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou, jakožto
„pronajímatelem11 a
jakožto "nájemcem"; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími a omezujícími podminkami a
pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
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Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 30. schůze Rady města Kravaře, konané dne 3. 6. 2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
Rada města na své 30 schůzi dne 3. 6. 2020 projednala:
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5.9. Výpůjčka pozemků (popř. částí pozemků) ve vlastnictví Města Kravaře za účelem kosení
trávy a výrobě pícnin (sena)

a přijala tato usnesení

Rada města
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30.257 5.9 Výpůjčka pozemků (popř. částí pozemků) ve vlastnictví Města
Kravaře za účelem kosení trávy a výrobě pícnin (sena)
A)schvaluje
záměr Města Kravaře vypůjčit pozemky (popř. části pozemků) parc.č. 152/1, 152/25, 136/1, 135, 133,
132, 130/1, 129, 138, 3347/1, 3215/1 a 3214/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, za účelem kosení trávy a
výrobě picnin (sena). Předmět výpůjčky je barevně znázorněn v grafických přílohách č. 1 a č. 2, které
jsou nedílnou součástí záměru. Celková výměra určená k výpůjčce je 8.497 m2.

B)pověřuje
vedoucího odboru MH a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře vypůjčit pozemky (popř.
části pozemků) parc.č. 152/1, 152/25, 136/1, 135, 133, 132, 130/1, 129, 138, 3347/1, 3215/la 3214/1 v
k.ú. Kravaře ve Slezsku, za účelem kosení trávy a výrobě pícnin (sena). Předmět výpůjčky je barevně
znázorněn v grafických přílohách č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí záměru. Celková výměra
určená k výpůjčce je 8.497 m2.
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Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 31. schůze Rady města Kravaře, konané dne 24. 6. 2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
Rada města na své 31 schůzi dne 24. 6. 2020 projednala:
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6.9. Smlouva o výpůjčce pozemků (popř. částí pozemků) parc.č. 152/1, 152/25, 136/1, 135, 133,
132, 130/1, 129, 138, 3347/1, 3215/1 a 3214/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku za účelem kosení
trávy a výrobě pícnin (sena)

a přijala tato usnesení

Rada města
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31.294 6.9 Smlouva o výpůjčce pozemků (popř. částí pozemků) parc.č.
152/1,152/25,136/1, 135, 133, 132,130/1,129,138, 3347/1, 3215/la 3214/1
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k.ú. Kravaře ve Slezsku za účelem kosení trávy a výrobě pícnin (sena)
rozhodla
o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku (popř. částí pozemků) parc.č. 152/1, 152/25, 136/1, 135, 133,
132, 130/1, 129, 138, 3347/1, 3215/1 a 3214/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, o celkové výměře 8.497 m2,
dle barevného znázornění v grafických přílohách č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí smlouvy,
mezi Městem Kravaře, IČ: 00300292, se sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ: 747 21, zastoupeným
starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto "půjčitelem" a
H, jakožto "vypůjčitelem"; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 111 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Kravaře, konané dne 22. 7. 2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
Rada města na své 32 schůzi dne 22. 7. 2020 projednala:

5.1. Záměr Města Kravaře propachtovat pozemek parc.ě. 5916 v k.ú. Kravaře ve Slezsku k
zemědělské výrobě
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32.319 5.1 Záměr Města Kravaře propachtovat pozemek parc.ě. 5916 v
k.ú. Kravaře ve Slezsku k zemědělské výrobě
A)bere na vědomí
podané informace k pozemku parc.ě. 5916 orná půda o výměře 4.601 m2 zapsaný na LV č. 2834 pro
k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava.

Bjschvaluje
záměr města propachtovat k zemědělské výrobě pozemek parc.ě. 5916 orná půda o výměře 4.601 m2
zapsaný na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.

C) pověřuje
strana 5/9

vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru města propachtovat k
zemědělské výrobě pozemek parc.č. 5916 orná půda o výměře 4.601 m2 zapsaný na LV č. 2834 pro
k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, na úřední desce MěU Kravaře.
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Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Kravaře, konané dne 9. 9. 2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
Rada města na své 34 schůzi dne 9. 9. 2020 projednala:
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6.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu zemědělského pozemku

a přijala tato usnesení

Rada města
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34.369

6.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu zemědělského pozemku

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu zemědělského pozemku ze dne 2.9.2019, spočívající v
rozšíření předmětu pachtu o pozemek parc.č. 5916 omá půda o výměře 4.601 m2 zapsaného na LV č.
2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, mezi Městem Kravaře, IČ:00300292, se sídlem
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, zastoupeným starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto

propachtovatelem a společností
zastoupenou jednatelkou
jakožto pachtýřem, celkové pachtovné činí 88.313
Kč/rok; schvaluje text tohoto dodatku a pověřuje starostku k jeho podpisu.
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Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Kravaře, konané dne 9. 9. 2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
Rada města na své 34 schůzi dne 9. 9. 2020 projednala:
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a přijala tato usnesení

Rada města

34.377
Slezsku

6.9 Žádost o výpůjčku pozemku parc.č. 1554 v k.ú. Kravaře ve

A)schvaluje
záměr Města Kravaře vypůjčit pozemek parc.č. 1554 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené o výměře 235 m2 zapsaný na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.

Bjpověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a IV, aby zajistil zveřejnění záměru Města Kravaře vypůjčit
pozemek parc.č. 1554 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 235 m2
zapsaný na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře, okres Opava u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, na Úřední desce MěÚ Kravaře.
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Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
tel.: +420 553 111 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz

USNESENÍ
z 35. schůze Rady města Kravaře, konané dne 5.10. 2020
v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře
Rada města na své 35 schůzi dne 5. 10. 2020 projednala:
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35.415 5.13 Smlouva o výpůjčce na pozemek parc.č. 1554 v k.ú. Kravaře
ve Slezsku
rozhodla
o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 1554 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené o výměře 235 m2 zapsaný na LV č. 2834 pro k.ú. Kravaře ve Slezsku, obec Kravaře,
okres Opava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, mezi
Městem Kravaře, IČ: 00300292, se sídlem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ: 747 21, zastoupeným
starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou, jakožto "půjčitelem" a
|
B jakožto "vypůjčitelem"; schvaluje text této smlouvy se všemi zavazujícími
a omezujícími podmínkami a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
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