Výpis z usnesení
49. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
21. ledna 2021
1/ Kontrola usnesení

49/312

Rada města
po projednání
bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rada města
po projednání

49/313

schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 na vratku nevyčerpané dotace na projekt
Petřvald - kulturní město a dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů ve
výši 45 tis. Kč, zvýšení § 6402 – Finanční vypořádání bude hrazeno ze
zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
______________________________________________________________
3/ Pozemky
Rada města
po projednání

49/314

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích
parc. č. 5658 a č. 5691, vše v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu vedení vodovodu ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 6067 a č.
6069, vše v kat. území Petřvald u Karviné pana ….., nar. ….., bytem
……, které bude realizováno takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí smlouvě bude uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou finanční náhradu ve
výši 500 Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši
stanovené platným právním předpisem.
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6399 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodního řadu ve prospěch vlastníka pana……, nar. ….., bytem …..,
které bude realizováno takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí smlouvě bude uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou finanční náhradu
stanovenou znaleckým posudkem, ke které bude připočtena daň z přidané
hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem.
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c) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6280/5 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 6325/6 v kat.
území Petřvald u Karviné pana ……., nar. ….., bytem ….., které bude
realizováno takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí smlouvě bude uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500
Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem.
d) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 871/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
plynovodní přípojky, ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 863 a č. 864,
vše v kat. území Petřvald u Karviné paní ……, nar. ….. a paní ……, nar.
….., oba bytem ….., které bude realizováno takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí smlouvě bude uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500
Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem.
e) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 5432/4 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění
zemního kabelového vedení NN, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035 (stavba:
Petřvald, č. parc. 5434/5, DTS, NNk), které bude realizováno takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí smlouvě bude uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2 000
Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem.
f) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 5362 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění
zemního kabelového vedení NN, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ 24729035 (stavba –
Petřvald, Krajní č. parc. 5363/1, příp. NNk, č. IP-12-8027436/1), které
bude realizováno takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí smlouvě bude uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2 000
Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem.
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d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
g) rozhodnout o úplatném převodu části pozemku parc. č. 1817/4 (nově
vzniklé parc. č. 1817/9 o výměře 205 m2), vše v kat. území Petřvald u
Karviné, manželům ……., nar. …… a paní ….., nar. ….., oba bytem …..
formou kupní smlouvy za cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle
předloženého návrhu.
h) rozhodnout o úplatném převodu části pozemku parc. č. 5444 o výměře cca
123 m2 v kat. území Petřvald u Karviné manželům ……., nar. ……, oba
bytem ….. formou kupní smlouvy za cenu stanovenou znaleckým
posudkem, dle předloženého návrhu.
i) nevyhovět žádosti paní ….., nar. ….., bytem …… o odprodej části
pozemku parc. č. 6403/5 v kat. území Petřvald u Karviné, dle
předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
4/ Návrh na podání žádosti o dotaci z národního podprogramu
Ministerstva pro místní rozvoj „podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli“
na dotační titul „DT 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov“
Rada města
po projednání
49/315

rozhodla
o podání žádosti o dotaci z národního podprogramu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR „podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli“, dotační titul „DT
117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, na realizaci
projektu Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní, dle předloženého
návrhu.
_______________________________________________________________
5/ Veřejná zakázka malého rozsahu „Chodník podél ul. Závodní kolem
restaurace Mokroš“ - výzva
Rada města
po projednání

49/316

schvaluje
znění Výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v
řízení podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, pod označením „Chodník podél ul. Závodní kolem restaurace
Mokroš“, dle předloženého návrhu.

_______________________________________________________________
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6/ Různé
Rada města
po projednání
49/317

rozhodla
a) o poskytnutí finančního daru a o uzavření darovací smlouvy o poskytnutí
finančního daru ve výši 10 000 Kč s NA KOLE DĚTEM – nadačním
fondem Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou –
Milokošť, IČ 292 35 715. Finanční dar je účelově vázán na financování
sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí „Na kole
dětem“.
b) o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - kopírovacího stroje SHARP
MX-2314N, inv. č. 6272, pořízeného v roce 2013 za cenu 48 956,20 Kč
z evidence majetku města Petřvaldu, dle předloženého návrhu.
c) o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 46/2015 uzavřené mezi
městem Petřvald a společnosti SHARP Centrum Ostrava s.r.o., se sídlem
Chocholouškova 9, 702 00 Ostrava, IČ 640 86 925, zastoupené jednatelem
společnosti Milošem Völklem, dle předloženého návrhu.
d) o převodu dlouhodobého hmotného majetku - konvektomatu Covotherm
OEB 6.10 inv. č. 10052 z evidence majetku města Petřvald do majetku
příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola
Petřvald, Školní 246, 735 41 Petřvald, dle předloženého návrhu.
e) o převodu dlouhodobého hmotného majetku inv. č. 9483 - myčka nádobí
Fagor CO - 500 z evidence majetku města Petřvaldu do majetku
příspěvkové organizace Mateřská škola 2. května 1654 Petřvald,
pracoviště MŠ Šenovská 356, dle předloženého návrhu.
f) o vyřazení 54 ks židlí inv. č. 1006 umístěných v restauraci kulturního
domu z evidence majetku města Petřvaldu, dle předloženého návrhu.
g) o vyřazení a likvidaci PC OfficePro 1030, inv. č. 6573, pořízeného v roce
2014 za cenu 21035,80 Kč, PC OfficePro 1030, inv. č. 6574, pořízeného
v roce 2014 za cenu 21035,80 Kč, PC OfficePro 1030, inv. č. 6575,
pořízeného v roce 2014 za cenu 21035,80 Kč, PC OfficePro 1030, inv. č.
6576, pořízeného v roce 2014 za cenu 21035,80 Kč, PC OfficePro 1030,
inv. č. 6577, pořízeného v roce 2014 za cenu 21035,80 Kč, zařazených
v evidenci drobného dlouhodobého hmotného majetku, z evidence majetku
města, dle předloženého návrhu.
h) o vyřazení a likvidaci dlouhodobého hmotného majetku inv. č. 5490 kombinovaného sporáku SPR 40 AR z evidence majetku města Petřvaldu,
dle předloženého návrhu.
i) o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku inv. č. 5495 – kulečníkový
stůl a inv. č. 5496 - biliardový stůl z evidence majetku města Petřvaldu a
o prodeji tohoto majetku za cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle
předloženého návrhu.
j) o použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald, Školní
246, 735 41 Petřvald na pořízení myčky nádobí, dle předloženého návrhu.
k) o uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru – garáže č. 9 v I. PP
v bytovém domě na ulici Březinské č. p. 1614 v Petřvaldě s paní …..,
bytem ….., dle předloženého návrhu.
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l) o prominutí nájemného nebytových prostor v budově ZŠ Petřvald, Školní
č. p. 246, ve kterých je provozovna bufetu, nájemkyni H. Sulkové, …… za
období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
m) o uzavření smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb
v rámci regionálních funkcí na rok 2021 s Regionální knihovnou Karviná,
se sídlem v Karviné – Mizerově, Centrum 2299/16, dle předloženého
návrhu.
n) o uzavření smlouvy o dílo na poskytování knihovnických a informačních
služeb na rok 2021 s Regionální knihovnou Karviná, se sídlem v Karviné –
Mizerově, Centrum 2299/16, dle předloženého návrhu.
o) ponechat roční úhradu za služby spojené s užíváním hrobových míst ve
stávající výši 30 Kč/m², dle předloženého návrhu.
stanoví
p) roční nájemné z pozemků pro hrobová místa ve výši 17 Kč/m² pro nově
uzavírané smlouvy o nájmu hrobového místa, sjednané s účinností od 22.
1. 2021, dle předloženého návrhu.
q) dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení
vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády 341/2017 Sb. v pl.
znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2021 měsíční plat paní
Ing. Zdeňce Kozlovské, ředitelce Základní školy a Základní umělecké
školy Petřvald, Školní 246, 735 41 Petřvald, příspěvkové organizace a paní
Bc. Andree Doffkové, ředitelce Mateřské školy Petřvald, 2. května 1654,
735 41 Petřvald, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
r) výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
v platném znění za rok 2020.
s) předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2020.
t) informace starosty a místostarosty.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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