Výpis z usnesení
91. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
17. října 2018

1/ Rozpočtové opatření č. 15/2018
Rada města
po projednání
91/490

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 15/2018:
a) přesun částky 150 tis. Kč z pol. 5139 na pol. 6121 v rámci § 3612 - Bytové
hospodářství na realizaci energetických úspor domu č. p. 1734,
b) přesun částky 250 tis. Kč z pol. 5139 na pol. 6121 v rámci § 3612 - Bytové
hospodářství na realizaci energetických úspor domu č. p. 1735,
c) přesun částky 280 tis. Kč z pol. 5152 na pol. 6121 v rámci § 3612 - Bytové
hospodářství na realizaci energetických úspor domu č. p. 1737,
d) přesun částky 480 tis. Kč z pol. 5152 na pol. 6121 v rámci § 3612 - Bytové
hospodářství na stavební úpravy v domě č. p. 1735,
e) snížení pol. 4216 – Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu o
částku 196 208 Kč,
f) zvýšení pol. 8115 (zapojení zůstatku finančních prostředků z minulého
roku) o částku 196 208 Kč.
g) přesun částky 30 tis. Kč z § 3612 – Bytové hospodářství na § 3326 –
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
historického povědomí na opravu schodů a chodníku k pomníku pod
hřbitovem,
h) přesun částky 250 tis. Kč z § 3632 – Pohřebnictví na § 3631 – Veřejné
osvětlení na havarijní opravy veřejného osvětlení.
______________________________________________________________
2/ Pozemky
Rada města
po projednání

91/491

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 1832/1, parc. č. 1827/2 a parc. č. 43/1, 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 …..,
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, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem.
______________________________________________________________
3/ Různé
Rada města
po projednání

91/492

rozhodla
1

a) o uzavření dodatku č. 3 k příkazní smlouvě č. 89/2015, uzavřené mezi
městem Petřvald a Janou Kopeckou. Tímto dodatkem se zvyšuje odměna
za vedení tenisového kroužku na částku 5 000 Kč měsíčně.
b) o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120067286
pro stavbu města, týkající se přeložky stávajícího sloupu NN umístěného
na pozemku parc.č. 1824/12 v k.ú. Petřvald u Karviné.
c) o podání žádosti o spolufinancování projektu s pracovním názvem
„Turistická kooperace - II. etapa“ v rámci přeshraniční spolupráce z Fondu
mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika, Prioritní osa 4
– Spolupráce institucí a komunit, dle předloženého návrhu.
d) o uzavření Dohody o spolupráci na mikroprojektu realizovaného z
prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika,
dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
e) výkazy o plnění rozpočtu k 31. 8. 2018 a 30. 9. 2018.
f) informace starosty.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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