Výpis z usnesení
2. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
3. prosince 2018

1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
2/10

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 17/2018
Rada města
po projednání

2/11

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 17/2018:
a) na opravu betonových svodidel po dopravní nehodě ve výši 100 tis. Kč,
zvýšení § 2212 – Silnice bude hrazeno z překročených nedaňových příjmů,
b) na úhradu pojištění majetku ve výši 5 tis. Kč, zvýšení § 6320 – Pojištění
funkčně nespecifikované bude hrazeno z překročených nedaňových
příjmů.
_____________________________________________________________
3/ Pozemky
Rada města
po projednání

2/12

rozhodla
a) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 4546/13 o
výměře 101 m2 a části parc. č. 4546/1 o výměře 61 m2, vše kat. území
Petřvald u Karviné za nájemné 6,00 Kč za m2 a rok s ….., bytem ….., od
01.01.2019, dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
b) rozhodnout o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 6419/1 o výměře cca
5 273,1 m2 (částí místních komunikací tj. ul Na Zaryjích, ul. K pískovně,
ul. Na Hranici a ul Družstevní) za kupní cenu 50 Kč za m2 formou kupní
smlouvy uzavřené se společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3,
702 00 Ostrava, IČ: 27769143, dle předloženého návrhu.
c) rozhodnout o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 6419/1 o výměře cca
37 540,9 m2 za kupní cenu 1 Kč za m2 formou kupní smlouvy uzavřené se
společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava,
IČ: 27769143, dle předloženého návrhu.
d) schválit směnu pozemku parc. č. 4396/20 kat. území Petřvald u Karviné ve
vlastnictví města Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald,
IČ 00297593 za pozemky parc. č. 2632, 2633, 3390/8, 3390/9, 3941/2,
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3943/11, 3944/2, 3947/2, 3948, 3950/3, 3974/8, 4012/3, 4022/4, 4022/6,
4022/9, 4022/11, 4022/20, 4023/6, 4023/8, 4055/3, 4062/3, 4345/4,
4394/15, 4394/16, 4394/19, 4394/20, 4446/2, 4446/3, 4448/2, 4809/1,
4809/4, 6396/40, 6405/13, 1664/1, 1677/3, 1671/4, 1671/5 a 1675/7, vše
kat. území Petřvald u Karviné, ve vlastnictví společnosti Asental Land,
s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 27769143
s finančním vyrovnáním ve výši 259 170 Kč, která bude realizována
uzavřením směnné smlouvy, dle předloženého návrhu.
e) zrušit usnesení č. 21/4, bod b), kterým rozhodlo o rekonstrukci objektu
č. p. 924 – stavba pro administrativu na objekt určený k bydlení – bytový
dům,
f) vyhlásit záměr prodeje pozemku parc. č. 597/1, jehož součástí je stavba
pro administrativu Petřvald č.p. 924, pozemku parc. č. 597/2, jehož
součástí je stavba garáže bez č.p./bez č.e., pozemku parc. č. 597/3, jehož
součástí je stavba garáže bez č.p./bez č.e., pozemku parc. č. 598 a
pozemku parc. č. 599, vše kat. území Petřvald u Karviné, formou veřejné
dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve
znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
4/ Návrh na zrušení usnesení
Rada města
po projednání
2/13

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
a) zrušit usnesení č. 22/3, bod e) ze dne 13.12.2017, kterým zastupitelstvo
města vyhlásilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 44/1 v kat. území
Petřvald u Karviné.
b) nevyhovět žádosti pana ….., bytem ….. o odprodej části pozemku parc. č.
44/1 v kat. území Petřvald u Karviné ze dne 08.11.2017.
c) zrušit usnesení č. 26/3, bod f) ze dne 27.06.2018, kterým zastupitelstvo
města vyhlásilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 34 a části
parc. č. 48, vše v kat. území Petřvald u Karviné.
d) nevyhovět žádosti pana ….., bytem ….. o odprodej části pozemku parc. č.
34 a části parc. č. 48, vše kat. území Petřvald u Karviné ze dne
21.06.2018.
______________________________________________________________
5/ Návrh názvů nových ulic
Rada města
po projednání

2/14

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
rozhodnout o pojmenování nových ulic v Petřvaldě, dle předloženého návrhu.

__________________________________________________________
6/ Veřejná zakázka „Stavební úpravy chodníku a místní komunikace ul.
Březinská v Petřvaldě“

2

Rada města
po projednání
2/15

schvaluje
v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, znění zadávací dokumentace veřejné zakázky
v zjednodušeném podlimitním řízení pro dílo „Stavební úpravy chodníku a
místní komunikace ul. Březinská v Petřvaldě“, dle předloženého návrhu.
_____________________________________________________________
7/ Veřejná zakázka „Výměna osvětlení společenského sálu KD Petřvald“
Rada města
po projednání

2/16

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 „Výměna osvětlení
společenského sálu KD Petřvald“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
8 / Veřejná zakázka „Výměna umělého trávníku ZŠ Petřvald“
Rada města
po projednání

2/17

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 „Výměna umělého
trávníku ZŠ Petřvald“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
9/ Žádosti a různé
Rada města
po projednání

2/18

rozhodla
a) o uzavření darovací smlouvy mezi městem Petřvald (obdarovaný) a
společností Metal Managament, spol. s r.o., IČ 476 83 236, Ráčkova 1736,
73541 Petřvald (dárce), dle předloženého návrhu.
b) o uzavření Dodatku č. 21 ke Smlouvě o dílo č. 66/2000 na svoz a
zneškodnění směsného velkoobjemového a tříděného komunálního odpadu
od původců z území města Petřvald, dle předloženého návrhu.

3

stanoví
c) počet zaměstnanců města Petřvald zařazených do městského úřadu a
organizační složky Střediska údržby pro rok 2019, dle předloženého
návrhu.
d) dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2019
měsíční plat paní Bc. Andree Doffkové, ředitelce Mateřské školy Petřvald
2. května 1654, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
e)

záměr pronájmu nebytových prostor v budově Střediska kulturních
služeb v Petřvaldě na ul. K Muzeu č. p. 150 na pozemku parc. č. 36 v k.ú.
Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.

schvaluje
f)

s účinnosti od 1. 1. 2019 Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu,
dle předloženého návrhu.

volí
g) paní Miroslavu Kršákovou členkou redakční rady Petřvaldských novin,
dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
h) informaci o uzavření MěÚ ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018.
i) informace starosty města, místostarosty a tajemnice MěÚ.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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