Výpis z usnesení
z 26. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu konaného
dne 27. června 2018
_____________________________________________________________________
1/ Zastupitelstvo města
26/1

a)

schvaluje
přednesený program jednání s doplněním o bod:
7. Záměr výstavby autoservisu a prodejny vozidel společnosti
TRADE PANAD s.r.o.,
b)
volí
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Vlková, Mgr. Šárka Němcová,
Petr Přeček
ověřovatele zápisu: Kamila Kantorová, Jarmila Skálová
c)
b ere na vědomí
- provedenou kontrolu usnesení.
- zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.
_____________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 10 /2018
Zastupitelstvo města
po projednání

26/2

schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2018:
a) na navýšení výdajů na platy a související výdaje zaměstnanců Střediska
údržby ve výši 645 tis. Kč, zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní
rozvoj bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
b) na převod daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2017 ve výši
1 257 000 Kč, zvýšení § 6399 – Ostatní finanční operace bude hrazeno z
překročených daňových příjmů.
______________________________________________________________
3/ Pozemky
Zastupitelstvo města
po projednání

26/3

rozhodlo
a) o úplatném převodu části pozemku parc. č. 1821/1 (nově vzniklé parc. č.
1821/8) kat. území Petřvald u Karviné o výměře 144 m2 manželům …..
formou kupní smlouvy za cenu ve výši 300 Kč za m2, dle předloženého
návrhu.
b) o úplatném převodu části pozemku parc. č. 6154/3 (nově vzniklé parc. č.
6154/4) kat. území Petřvald u Karviné o výměře 24 m2 panu….. a panu
…… formou kupní smlouvy za cenu ve výši 6 890 Kč, dle předloženého
návrhu.
c) o úplatném převodu pozemku parc. č. 6414/95 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 1 m2 v kat. území Petřvald u Karviné paní …… formou
kupní smlouvy za cenu ve výši 340 Kč, dle předloženého návrhu.
1

d) o bezúplatném nabytí části pozemku parc. č. 740/280 – ostatní plocha
(nově vzniklé parc. č. 740/391) o výměře 135 m2 v kat. území Petřvald u
Karviné formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci uzavřené
s vlastníkem pozemku Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové
Město, IČ 69797111, dle předloženého návrhu.
e) neakceptovat nabídku bezúplatného převodu nemovitých věcí v majetku
DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, a to
pozemků parc. č. 4916/13, č. 4916/17, č. 4916/18, č. 4921/21, č. 4921/70,
č. 4921/84, č. 4921/86, č. 4921/87 a č. 4921/131, č. 4934/1 a č. 4934/10,
vše v kat. území Petřvald u Karviné, včetně zpevněných ploch, dle
předloženého návrhu.
vyhlašuje
f) záměr prodeje části pozemku parc.č. 34 a části pozemku parc.č.48, vše
v kat. území Petřvald u Karviné, dle přeloženého návrhu.
schvaluje
g) směnu pozemku parc. č. 5516/1 kat. území Petřvald u Karviné ve
vlastnictví města Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald,
IČ 00297593 za pozemky parc. č. 5516/2, č. 5516/7 a č. 6397/14, vše kat.
území Petřvald u Karviné, ve spoluvlastnictví pana …., pana ….. a pana
……, která bude realizována uzavřením směnné smlouvy, dle
předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
4/ Různé
Zastupitelstvo města
po projednání
26/4

rozhodlo
a) nazvat novou ulici v Petřvaldě názvem Lipová.
b) o uzavření Smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních
údajů, dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
c) informaci o možnosti zvýšit na území města koeficientem daň
z nemovitých věcí.
d) záměr výstavby autoservisu a prodejny vozidel společnosti TRADE
PANAD s.r.o., se sídlem 28. října 3117/61, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava a postup realizace tohoto záměru, dle předloženého návrhu.
e) informace starosty a místostarosty.

Ing. Jiří Lukša
starosta města

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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