Výpis z usnesení
87. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
14. srpna 2018

1/ Rozpočtové opatření č. 13/2018
Rada města
po projednání
87/473

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 13/2018:
přesun částky 215 tis. Kč z § 3111 – Mateřské školy, pol. 5171 na § 3392 –
Zájmová činnost v kultuře na navýšení výdajů na odstranění části terasy
kulturního domu.
____________________________________________________________
2/ Pozemky
Rada města
po projednání

87/474

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
a) rozhodnout o odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne
25.05.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2010 uzavřené mezi
městem Petřvald, Gen. Svobody 511 (nyní náměstí Gen. Vicherka 2511),
735 41 Petřvald a společností Prostřední dvůr s.r.o., Pavlovova 3059/40,
700 30 Ostrava – Zábřeh (nyní Ruská 2877/82, 703 00 Ostrava –
Vítkovice), dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
b) záměr pronájmu pozemků parc. č. 740/123 a č. 740/124, vše v kat. území
Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
3/ Různé
Rada města
po projednání

87/475

rozhodla
a) o výši nájmu 500 Kč za sál v Kulturním domě v Petřvaldě na Kulturní ulici
č. p. 26 ….. a o bezplatném zveřejnění reklamy v Petřvaldských novinách
na charitativní akci „Petřvaldský podzimní dětský bazárek“, konaný ve
dnech 12. 10. 2018 a 13. 10. 2018, dle předloženého návrhu.
b) o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „ZŠ Masarykova na
ul. Závodní čp. 822 v Petřvaldě – Rekonstrukce elektroinstalace a výměna
oken“, uzavřenou dne 4. 4. 2018 mezi ELEKTRO – Vajdík spol.s.r.o.,
Nájemnická 676/35, Ostrava - Mariánské Hory, IČ 26822229 a městem
Petřvald z důvodu prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a
víceprací uvedených v důvodové zprávě, cena víceprací je 9 635 Kč bez
DPH a cena celkem za I. etapu činí 10 996 683,01 bez DPH.
c) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2018 na stavbu
„Odstranění stávající terasy při KD v Petřvaldě“, uzavřené dne 26. 6. 2018
se společností „PROFIZA s.r.o., IČ 29244935, se sídlem Podzámčí 847,
1

763 31 Brumov-Bylnice“. Cena díla se navyšuje o 288.893,22 Kč bez
DPH, cena celkem po změně činí 929.707,93 Kč včetně DPH. Lhůta
plnění se prodlužuje o 15 kalendářních dnů a činí tedy 75 kalendářních dnů
ode dne předání staveniště.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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