Výpis z usnesení
27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
16. dubna 2020
1/ Kontrola usnesení

27/200

Rada města
po projednání
bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rada města
po projednání

27/201

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4/2020
a) na odměny členů zastupitelstva a povinné pojistné ve výši 150 tis. Kč,
zvýšení § 6112 - Zastupitelstva obcí bude hrazeno ze zůstatku prostředků
minulého roku (pol. 8115),
b) na služby specialisty na výměnu kotlů ve výši 390 tis. Kč, zvýšení § 3713
– Změna technologií vytápění bude hrazeno z přijaté neinvestiční dotace
ze Státního fondu životního prostředí České republiky (pol. 4113),
c) na realizaci projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Petřvald, okr.
Karviná“ ve výši 7,3 mil. Kč, zvýšení § 3713 – Změna technologií
vytápění bude hrazeno z přijaté neinvestiční dotace ze Státního fondu
životního prostředí České republiky (pol. 4213).
______________________________________________________________
3/ Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rada města
po projednání

27/202

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 5/2020, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
4/ Účetní závěrka města Petřvaldu sestavená k rozvahovému dni 31. 12.
2019

27/203

Rada města
po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Petřvaldu
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019, dle předloženého návrhu.
5/ Projednání Závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2019 a Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Petřvald za rok 2019
Rada města

1

po projednání
27/204

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
a) v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit Závěrečný účet
města Petřvaldu za rok 2019, dle předloženého návrhu,
b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Petřvald, IČ 00297593 za rok 2019,
c) vzít na vědomí podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu za
rok 2019, dle předloženého návrhu,
d) v souladu s § 17, odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasit s
celoročním hospodařením města Petřvaldu za rok 2019, a to bez výhrad.
_______________________________________________________________
6/ Pozemky
Rada města
po projednání

27/205

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
a) neakceptovat nabídku paní ……, nar. ……, bytem …… na bezúplatný
převod pozemku parc. č. 4234/17 o výměře 1525 m2 včetně veřejné
přístupové účelové komunikace a pozemku parc. č. 4235 o výměře 593 m2,
vše v kat. území Petřvald u Karviné.
b) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemků parc. č. 1830/1 a parc.
č. 1833/1, vše v kat. území Petřvald u Karviné v majetku společnosti
Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, dle
předloženého návrhu.
c) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemků parc. č. 2654 a parc. č.
2653, vše v kat. území Petřvald u Karviné v majetku společnosti Asental
Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, dle
předloženého návrhu.
d) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemků parc. č. 2737, č. 2738,
č. 2739, vše v kat. území Petřvald u Karviné v majetku společnosti Asental
Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, dle
předloženého návrhu.
e) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemků parc. č. 2766/1, č.
2767/1 a č. 2769/1, vše v kat. území Petřvald u Karviné v majetku
společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava,
IČ 27769143, dle předloženého návrhu.
f) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemků parc. č. 2774 a parc. č.
2777/2, vše v kat. území Petřvald u Karviné v majetku společnosti Asental
Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, dle
předloženého návrhu.
g) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemků parc. č. 4302/4, č.
4302/5 a č. 4302/6, vše v kat. území Petřvald u Karviné v majetku
společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava,
IČ 27769143, dle předloženého návrhu.
h) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemků parc. č. 5080 a parc. č.
5081, vše v kat. území Petřvald u Karviné v majetku společnosti Asental
Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, dle
předloženého návrhu.
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i) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemku parc. č. 5102 v kat.
území Petřvald u Karviné v majetku společnosti Asental Land, s.r.o.,
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, dle předloženého
návrhu.
j) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemku parc. č. 5539/1v kat.
území Petřvald u Karviné v majetku společnosti Asental Land, s.r.o.,
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, dle předloženého
návrhu.
k) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemků parc. č. 6439 v kat.
území Petřvald u Karviné v majetku společnosti Asental Land, s.r.o.,
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, dle předloženého
návrhu.
l) rozhodnout o úplatném převodu části pozemku parc. č. 1824/10 (nově
vzniklý pozemek parc. č. 1824/23 o výměře 6 m2) v kat. území Petřvald u
Karviné manželům ….., nar. ……, oba bytem ….. formou kupní smlouvy
za cenu ve výši 630 Kč, dle předloženého návrhu.
m) rozhodnout o úplatném převodu pozemku parc. č. 6114/1 o výměře 101 m2
a části pozemku parc. č. 6114/2 o výměře cca 39 m2, vše v kat. území
Petřvald u Karviné paní ……, nar. ….., bytem …… formou kupní
smlouvy za cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle předloženého
návrhu.
n) změnit usnesení ze dne 26. 6. 2019 č. 6/4, bod ba) první odrážka takto:
- faktické zahájení realizace stavby nejpozději do dvou let od podpisu
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
o) vyhlásit záměr darování části pozemku parc. č. 6400/1 kat. území Petřvald
u Karviné, dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
p) záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 6400/1 kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
7/ Veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie a na dodavatele
zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro roky
2021 a 2022
Rada města
po projednání
27/206

schvaluje
a) v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, znění Zadávací dokumentace veřejné zakázky v
otevřeném nadlimitním řízení pod označením „Sdružené služby dodávky
elektrické energie pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pro
roky 2021 a 2022“, dle předloženého návrhu.
b) 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 pod označením „Sdružené služby
dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace
pro roky 2021 a 2022“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
8/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením Projektová
dokumentace Kanalizace Podlesí – Dodatek č. 1
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Rada města
po projednání
27/207

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/2019
ze dne 15.11.2019 pro dílo pod názvem „Projektová dokumentace – Kanalizace
Podlesí“ se společnosti „Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská
940/31, 140 16 Praha“, dle předloženého návrhu. Cena díla se navyšuje o 115 000
Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 1 702 000 Kč bez DPH.
______________________________________________________________
9/ Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací spolkům, neziskovým a
jiným organizacím
po projednání

27/208

rozhodla
o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na
poskytnutí neinvestičních dotací s těmito spolky, neziskovými a jinými
organizacemi:
a) SK Slavia Orlová, z.s., Na Stuchlíkovci 340, 735 14 Orlová – Lutyně, IČ
146 13 972, ve výši 19 000 Kč na pořádání mezinárodního šachového
turnaje „OPEN Bohumín 2020“.
b) Parkinson – Help z.s., klub Ostrava, Dűrerova 2177/18, 100 00 Praha, IČ
227 54 059, ve výši 5 000 Kč na zakoupení kancelářských a jiných potřeb
na zvládání jemné motoriky, procvičování paměti a kvizy; na zakoupení
upomínkových předmětů, medailí, trofejí, dopravu a startovné na akce
pořádané jinými kluby v ČR i v zahraničí; na organizaci týdenního pobytu
v Beskydech.
c) Spolek hornických důchodců dolu J. Fučík, závodu 4 a 9, Těšínská 1197,
739 34 Šenov, IČ 706 23 244, ve výši 8 000 Kč na setkání jubilantů pro r.
2020, dva autobusové zájezdy, poplatky za pronájem sálu v KD Petřvald
pro dvě členské schůze.
d) Myslivecký spolek HALDY Petřvald, U Samoobsluhy 1820, 735 41
Petřvald, IČ 673 41 284, ve výši 30 000 Kč na rekonstrukci komínů
v myslivecké chatě, dvojí kosení louky v areálu myslivecké chaty v
Petřvaldě a nákup materiálu pro opravy mysliveckých zařízení.
e) Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Místní spolek Petřvald
– 0185, Na Zaryjích č. p. 1000, 735 41 Petřvald, IČ 712 25 561, ve výši 8
000 Kč na závodní sezonu poštovních holubů 2020 a spolkovou činnost
Místního spolku Petřvald.
f) Základní organizace Českého svazu žen Petřvald-sídliště, tř. Těreškovové
2234/24, 734 01 Karviná-Mizerov, IČ 034 02 061, ve výši 5 000 Kč na
pořádání 13. ročníku soutěže „O nejlepší petřvaldskou buchtu“.
g) Český kynologický svaz ZKO Petřvald – 004, Na Hranici 655, 735 41
Petřvald, IČ 630 25 116, ve výši 40 000 Kč na údržbu a rozvoj stávajícího
kynologického areálu včetně klubovny, pořízení drobného majetku a
předmětů k dovybavení kynologického areálu a klubovny a na zajištění
uspořádání veřejných sportovních a společenských kynologických akcí
Kynologický branný závod, Voříškiáda „Petřvaldský čumáček“
s představením psů z útulku Dětmarovice a Závod o pohár starosty města
Petřvald.
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h) Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s. Areál Landek Parku –
hornické muzeum, Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ 410
33 035, ve výši 10 000 Kč na technické zajištění tisku rozšířeného
Hornického zpravodaje.
i) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,
Oblastní odbočka Orlová a Havířov, Polní 963, 735 14 Orlová - Lutyně, IČ
653 99 447, ve výši 5 000 Kč na rekondiční pobyt zaměřený na
sebeobsluhu, prostorovou orientaci, rehabilitaci a chůzi s bílou holí
v zúženém prostoru a přechod vozovek.
j) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Petřvald, Gen.
Svobody 454, 735 41 Petřvald, IČ 48805378, ve výši 20 000 Kč na údržbu
budovy včetně vnitřního vybavení, dokončení výměny oken ve sklepních
místnostech budovy, oprava - renovace vnitřního zařízení sálu (židle,
stoly), na přednáškovou činnost v oblasti pěstování ovoce a zeleniny,
okrasné flóry a v oblasti zdravého životního stylu a zdraví nejen pro členy
spolku, ale i ostatní.
k) o poskytnutí investiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí investiční dotace s Českým svazem včelařů, z.s., základní
organizace Petřvald, Panelová 1533, 735 41 Petřvald, IČ 630 25 027, ve
výši 45 000 Kč na nákup zařízení pro tepelné ošetřování včelstev
Varroacontroller.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
l) rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření
veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací Sportovnímu
klubu - Slavoj Petřvald, z.s., V Zimném dole 975, 735 11 Orlová – Město,
IČ 646 30 340; Tělovýchovné jednotě Petřvald, z. s., Závodní 1504, 735
41 Petřvald, IČ 452 38 952; Tělocvičné jednotě Sokol Petřvald, Sokolská
858, 735 41 Petřvald, IČ 711 93 481 a Cyklistickému klubu FESO
Petřvald – Březiny, z. s. Rychvaldská 295, 735 41 Petřvald, IČ 484 26 601.
_______________________________________________________________
10/ Dotace poskytovatelům sociálních služeb na rok 2020
po projednání
27/209

rozhodla
a) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok
2019 těmto poskytovatelům sociálních služeb, spolkům, neziskovým a
jiným organizacím:
1. ADŘE, o.p.s. se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha, pro Dobrovolnické
centrum ADRA Havířov, ve výši 7 000 Kč na pořízení diářů pro cca 15
dobrovolníků na rok 2021, propagační materiál, kancelářské potřeby a
magnetické hry pro seniory.
2. KAFIŘE, o.p.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava ve výši
10 000 Kč na nákup pomůcek kompenzačních, stimulačních a
multismyslových pro dvě klientky Benjaminu – občanky Petřvaldu.
3. SLEZSKÉ DIAKONII, sociálně aktivizační službě EUNIKA Karviná, se
sídlem Český Těšín, Na Nivách 7, ve výši 6 000 Kč na úhradu canisterapie a
hipoterapie, která je poskytována 2 občankám Petřvaldu.
4. SVÉPOMOCNÉ SPOLEČNOSTI MLÝNEK, z. s., se sídlem Nádražní
1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, ve výši 10 000 Kč na úhradu
nákladů na provoz organizace a aktivit pro 4 občany města Petřvaldu.
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5. NOVÉMU DOMOVU, p. o. se sídlem U Bažantnice 1564/15, 735 06
Karviná-Nové Město, ve výši 5 000 Kč na nákup materiálu pro aktivizační
činnosti pro jednu bývalou občanku města Petřvaldu.
6. DOMOVU VESNA, p. o., Orlová Lutyně, Kpt. Jaroše 999, ve výši 35 000
Kč na provozní náklady pobytové sociální služby spojené s pobytem 7
uživatelů - bývalých občanů města Petřvaldu.
b) neposkytnout neinvestiční dotaci Centru pro dětský Sluch TamTam, o.p.s.,
se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5, dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
c) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok
2019 na dofinancování pobytových sociálních služeb s DOMOVEM
BŘEZINY, p. o. Petřvald, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, ve
výši 85 000 Kč na náklady související s ubytováním a péčí o uživatele - 17
občanů města Petřvaldu, kteří v současné době žijí v tomto pobytovém
zařízení sociálních služeb v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním
režimem.
_______________________________________________________________
11/ Různé
Rada města
po projednání
27/210

rozhodla
a) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 333 000 Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově určenou k úhradě
uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti
sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020, vymezených v čl. VI
smlouvy o poskytnutí dotace.
b) o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního
programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském
kraji na rok 2020 na projekt „Petřvald – kulturní město 2020“ v maximální
výši 300 000 Kč, za podmínky nepřekročit 50% podíl poskytovatele
dotace na skutečně vynaložených uznatelných nákladech projektu, ve
znění dle přílohy důvodové zprávy.
c) o zařazení žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
manželů ……, bytem ……, do seznamu žadatelů o uzavření smlouvy o
nájmu bytu v DPS na ulici Ráčkova v Petřvaldě.
d) o prominutí nájemného nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Závodní č.
p. 1504 (provozovna fitness centra) za měsíc březen, duben a květen 2020
v souvislosti s uzavřením provozovny v důsledku krizových opatření
Vlády ČR.
schvaluje
e) Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků.
f) použití znaku města Petřvaldu na ZOObuse Českomoravského svazu
chovatelů poštovních holubů, oblastního spolku Karviná, z.s., se sídlem
Olšiny 138/34, 733 01 Karviná – Staré Město.
g) Statut Petřvaldských novin ve znění dle přílohy.
mění
h) usnesení č. 26/193, bod c) tak, že zní:
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rada města po projednání schvaluje v souladu s § 30 odst. 1 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 za rok 2019 ve výši 88 266,99 Kč.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
i) zastupitelstvu města rozhodnout o pojmenování nových ulic v Petřvaldě:
Hurtíkova, Slepá, Lesní, Polní.
bere na vědomí
j) přehled veřejných zakázek v rozsahu od 50 000 Kč bez DPH
realizovaných městem Petřvald v roce 2019.
k) předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 3. 2020.
l) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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