Výpis z usnesení
44. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
22. října 2020

1) Rozpočtové opatření č. 12/2020
Rada města
po projednání
s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 12/2020:

44/278
a)

na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti VO města Petřvald“
ve výši 1 585 784 Kč, zvýšení § 3631 – Veřejné osvětlení bude hrazeno
z přijaté investiční dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu (pol. 4216),

b) na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstva kraje ve
výši 9 tis. Kč, zvýšení § 6115 – Volby do zastupitelstev územních
samosprávných celků bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku
(pol. 8115),
c) na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši
7 595 Kč, zvýšení § 6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde
nezařazená bude hrazeno z přijaté dotace ze státního rozpočtu (pol. 4111).
______________________________________________________________
2) Pozemky
Rada města
po projednání
44/279

rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku
parc. č. 82 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky a přípojky STL plynu, ve prospěch vlastníků pozemku
parc. č. 69/2 v kat. území Petřvald u Karviné manželů ….., 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
za každou přípojku, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši
stanovené platným právním předpisem.
______________________________________________________________
3) Dodatek č. 5 - veřejná zakázka malého rozsahu pod označením
„Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě“
Rada města
po projednání

44/280

rozhodla

1

o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 9/2020 ze dne 27.2.2020 pro
stavbu pod názvem „Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě“ se společnosti
„Meccano, s.r.o., IČ 25862758, se sídlem Záchranářů 154, 73514 Orlová“,
dle předloženého návrhu. Cena díla se navyšuje o 94 132,07 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí 2 369 115,42 Kč bez DPH, dle předloženého
návrhu.
______________________________________________________________
4) Veřejná zakázka v nadlimitním režimu v užším řízení pod označením
OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ – Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení
a světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě“

Rada města
po projednání
44/281

schvaluje
znění Zadávací dokumentace k veřejné zakázce v nadlimitním režimu v otevřeném
řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, pod názvem „OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ II – Správa, provoz a údržba
veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě“, dle
předloženého návrhu

______________________________________________________________
5) Různé
Rada města
po projednání
44/282

rozhodla
a) na základě doporučení bytové komise o výměně bytů mezi manželi .....,
bytem ….. a manželi ….., bytem ….., dle předloženého návrhu.
b) o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPIC/MS/2020/00175 pro stavbu „VPIC Petřvald - skladovací hala TS“,
vyvolanou stavbou města pod názvem „Novostavba skladovací haly
technických služeb v Petřvaldě“, dle předloženého návrhu.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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