Výpis z usnesení
69. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
7. prosince 2017

1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
69/364

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
____________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 14 /17
Rada města
po projednání

69/365

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 14/17:
a) snížení pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu o 76 858 Kč,
b) snížení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj o 76 858 Kč.
c) zvýšení pol. 4121 – Neinvestiční transfery od obcí o 342 620 Kč,
d) snížení pol. 8115 – Převody prostředků z běžných účtů o 342 620 Kč,
e) zvýšení pol. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši
skutečně přijatých finančních prostředků maximálně o částku 1 562 954 Kč,
f) snížení pol. 8115 – Převody z fondu rezerv a rozvoje maximálně o částku
1 562 954 Kč,
g) na poskytnutí neinvestičního transferu příspěvkové organizaci Mateřská
škola Petřvald 2. května 1654 ve výši 248 813 Kč, zvýšení § 3111 –
Mateřské školy bude hrazeno z přijaté neinvestičního transferu ze státního
rozpočtu,
h) na poskytnutí neinvestičního transferu příspěvkové organizaci Základní
škola a Základní umělecká škola Petřvald, Školní 246 ve výši 585 172 Kč,
zvýšení § 3113 – Základní školy bude hrazeno z přijaté neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu,
i) přesun částky 30 tis. Kč z § 3729 – Ostatní nakládání s odpady na § 3722 –
Sběr a svoz komunálních odpadů na odvoz tříděného odpadu.
_______________________________________________________________
3/ Pozemky
Rada města
po projednání

69/366

ruší
a) usnesení č. 66/357, bod e) ze dne 14. 11. 2017, kterým rozhodla o zřízení
věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě):
- na pozemku parc. č. 1832/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu vedení kanalizační přípojky,
- na pozemku parc. č. 43/1, č. 1830/12 a č. 1832/29, vše v kat. území
Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní přípojky,
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ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 1832/12 v kat. území Petřvald u
Karviné paní ….., nar. ….., bytem ….. .
rozhodla
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě):
- na pozemku parc. č. 1832/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu vedení kanalizační přípojky,
- na pozemku parc. č. 43/1, č. 1827/2, č. 1830/10, č. 1830/12 a č. 1832/29,
vše v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní
přípojky,
ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 1832/12 v kat. území Petřvald u
Karviné paní ….., 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 za každou přípojku, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
výši stanovené platným právním předpisem.
c) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6397/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4745 v kat.
území Petřvald u Karviné pana ….., nar. ….., bytem ….., které bude
realizováno uzavřením smlouvy 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 p o r u č u j e zastupitelstvu města
d) vyhlásit záměr prodeje části pozemku parc. č. 44/1 kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
4/ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Rada města
po projednání
69/367

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
______________________________________________________________
5/ Různé
Rada města
po projednání

69/368

rozhodla
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a) o uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v Petřvaldě na ulici
Březinská č. p. 1613 v 1. p. p. s nájemcem paní ….., bytem ….. . Smlouva
o pronájmu skladovacího prostoru bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého návrhu.
b) o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
v Petřvaldě na ulici Gen. Svobody č. p. 929 s nájemcem Českou poštou, s.
p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, odštěpný závod Severní Morava,
Poštovní 1368/20, 728 60 Ostrava, zastoupenou Ing. Liborem Chyškou,
kterým se mění cena nájmu uvedených nebytových prostor s datem
účinnosti od 1. 1. 2018.
c) o uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území města Petřvald,
uzavřené dne 20.1.2009, v platném znění se společností ČSAD Havířov
a.s., IČ 451 92 081, DIČ CZ45192081, U Stadionu 1654/8, 736 01
Havířov, kterým se mění čl. V. odst. 3 tj. výše prokazatelné ztráty pro
období od 1.1.2018 do 31.12.2018 na částku 2 461 937,- Kč.
d) o uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti a o
organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti uzavřené dne 19. 1.
2009, v platném znění se společnostmi:
1. Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ 619 74 757, DIČ CZ61974757,
2. Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ 64613895, DIČ CZ64613895,
kterým se mění čl. IV. bod 5 a čl. V. bod 1, tj. úhrada prokazatelné ztráty
objednatelem za rok 2018 na částku 1 259 645,- Kč.
e) o uzavření smlouvy o dílo s firmou FABEX MEDIA s.r.o., Kosmova
615/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 26849976, zastoupenou jednatelem
Mgr. Janem Mořkovským, dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy
je výroba přehledu informací o dění ve městě formou reportáží.
f) o uzavření dodatku č. 19 ke Smlouvě o dílo č. 66/2000 uzavřené dne 5. 12.
2000 mezi městem Petřvald a společnosti Depos Horní Suchá a.s., se
sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČ 47677287 na svoz a
zneškodnění směsného velkoobjemového a tříděného komunálního odpadu
a nebezpečných složek komunálního odpadu od původců z území města
Petřvald. Tímto dodatkem se mění cena za sběr biologicky rozložitelného
odpadu katalogové číslo 20 02 01 (větve) z původních 395 Kč/t bez DPH
na 595 Kč/t bez DPH.
g) v souladu s ust. § 222, odstavec 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 50/2017, ze dne 19. 7. 2017, na zajištění stavby „Chodník nad
bytovým domem čp. 1945 v Petřvaldě“, se společností MONSTAVBY
MORAVA s.r.o., IČ 037 18 816, Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov
- Prostřední Suchá. Cena díla se snižuje o 83 574,61 Kč bez DPH, cena
díla celkem po změně činí 1 049 421,72 Kč bez DPH.
stanoví
h) počet zaměstnanců města Petřvald zařazených do městského úřadu a
organizační složky Střediska údržby pro rok 2018, dle předloženého
návrhu.
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schvaluje
i) předložený návrh změn zadávací dokumentace veřejné zakázky ve
zjednodušeném podlimitním řízení pro dílo „Stavební úpravy domu č. p.
1735 a Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova č. p. 1734,
1735, 1737 v Petřvaldě“.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
j) rozhodnout o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Horní Suchá a
městem Petřvald, dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
k) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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