Výpis z usnesení
18. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
17. října 2019
1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
18/136

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 16/2016
Rada města
po projednání

18/137

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 16/2019
a) snížení pol. 4216 o částku 843 785 Kč (dotace na opravu chodníku u
silnice I/59),
b) snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 843 785 Kč na
rezervu kapitálových výdajů.
c) na vratku části dotace ve výši 5 607 Kč poskytnuté příspěvkové organizaci
Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald, Školní 246, zvýšení
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let bude hrazeno z překročených
nedaňových příjmů (pol. 2229).
_____________________________________________________________
3/ Pozemky
Rada města
po projednání

18/138

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 43/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění
podzemního kabelového vedení NN, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ: 24729035 (stavba –
Petřvald u Karviné 1837/50, přeložka NNk, č. IZ-12-8001882), 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
4 000 Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši
stanovené platným právním předpisem.
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích
parc. č. 6398 č. 3826, vše v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu vedení vodovodního řádu (stavba: „Petřvald, ul. Vodárenská,
Šumbarská – výměna vodovodního řádu, 1. část – ul. U Vodojemu“), ve
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prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28. října
1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665, 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 stanovenou
znaleckým posudkem, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
výši stanovené platným právním předpisem.
c) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 1639 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 457/56 v kat.
území Petřvald u Karviné pana ……, nar. ……, bytem ……., 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.
d) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 3150 a č. 2950, vše v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu
vedení vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3144
v kat. území Petřvald u Karviné pana……., nar. ……, bytem ….., 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.
e) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2402/1 v
kat. území Petřvald u Karviné, za nájemné 10 Kč za m2 a rok s manželi
….., nar. ……., oba bytem ……, dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
f) rozhodnout o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 6400/48 a č. 6400/49,
vše v kat území Petřvald u Karviné formou darovací smlouvy uzavřené
s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, dle předloženého návrhu.
g) o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 6414/23 - zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 24 m2 v kat. území Petřvald u Karviné a stavby bez
č.p./č.e. – garáž na pozemku parc. č. 6414/23 a 6414/102 v kat. území
Petřvald u Karviné formou darovací smlouvy uzavřené s paní ……, nar.
……, bytem ……, dle předloženého návrhu.
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h) o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 6414/43 - zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. – garáž,
v kat. území Petřvald u Karviné formou darovací smlouvy uzavřené
s panem ……, nar. ……, bytem ……, dle předloženého návrhu.
i) o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 6414/42 - zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 24 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím (případně
včetně staveb nezapsaných v katastru nemovitostí) v kat. území Petřvald
u Karviné formou darovací smlouvy uzavřené s paní……, nar. ……,
bytem ….., dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
4/ Veřejná zakázka „Projektová dokumentace - Kanalizace Podlesí“
Rada města
po projednání
18/139

rozhodla
a) v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a na základě Protokolu o 1. jednání hodnotící
komise ze dne 2. 10. 2019 pro zajištění podlimitní veřejné zakázky
„Projektová dokumentace - Kanalizace Podlesí“ o uzavření smlouvy (po
uplynutí zákonné lhůty) s uchazečem Sweco Hydroprojekt a.s., IČ
26475081, Táborská 940/31, 140 16 Praha, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější:
nabídková cena uchazeče 1 587 000 Kč bez DPH, autorský dozor
750 Kč/hod. bez DPH.
b) o pořadí ostatních nabídek uchazečů předmětu veřejné zakázky dle daných
kritérií takto:
Druhý v pořadí – uchazeč: AQUA PROCON s.r.o., IČ 46964371,
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, nabídková cena uchazeče 1 761 000
Kč bez DPH, autorský dozor 350 Kč/hod. bez DPH;
třetí v pořadí – uchazeč: KONEKO, spol. s r.o., IČ 00577758, Výstavní
2224/8, 709 00 Ostrava, nabídková cena uchazeče 2 770 000 Kč bez DPH,
autorský dozor 500 Kč/hod. bez DPH.
______________________________________________________________
5 Různé
Rada města
po projednání

18/140

rozhodla
a) v rámci stavby „Oprava světelného signalizačního zařízení na křižovatce
silnice I/59 ul. Ostravská s místní komunikací ul. 2. května a ul. Podlesní
v Petřvaldu“ o uzavření dohody o činnosti a umístění sítě technické
infrastruktury do ochranného pásma vodního díla č. 3196/D/KA/2019 se
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
IČ 451 93 665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, dle předloženého návrhu.
b) o podání žádosti o dotaci z programu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2020 na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti
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nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020 na realizaci
stavby „Chodník podél ul. Závodní“, dle předloženého návrhu.
c) o uzavření kupní smlouvy na prodej trezoru (pancéřové pokladny) se
zájemcem panem ……, bytem ….. za cenu 600 Kč, dle předloženého
návrhu.
d) o vyřazení trezoru (pancéřové pokladny) inventární číslo 960 z evidence
majetku města, dle předloženého návrhu.
e) o vyřazení SW zařazeného v evidenci drobného dlouhodobého
nehmotného majetku:
- licence systému ASPI, inv. č. 3, pořízeného v roce 1994 za cenu
49 560 Kč,
- Text602 komplet MLP 5, inv. č. 15, pořízeného roce 1995 za cenu
23 614,60 Kč,
- 602 pro PC Suit, inv. č. 18, pořízeného v roce 1999 za cenu 21 000 Kč
- licence pro elektronické šachy, inv. č. 5628, pořízená v roce 2010 za
cenu 30 040 Kč z evidence majetku města,
dle předloženého návrhu.
f) o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního
programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“
v maximální výši 243 800 Kč, dle předloženého návrhu.
g) o úpravě odměny pro hudebníky a přednášející při svatbách, slavnostních
zápisech, setkáních jubilantů v obřadní síní a akcích Komise pro občanské
záležitosti takto: odměna hudebníkům činí za každý obřad 500 Kč,
odměna přednášejícím činí za každý obřad 200 Kč, a to s účinností
od 1. 12. 2019, dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
h) plán inventur města Petřvald v roce 2019.
i) předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 9. 2019.
j) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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