Výpis z usnesení
54. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
15. dubna 2021
54/345

Kontrola usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení ve znění dle předložené důvodové zprávy.

54/346

Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č.4/2021 ve znění:
1.
na vratku členských příspěvků tanečního souboru ve výši 45 tis. Kč,
zvýšení § 3392 – Zájmová činnost v kultuře bude hrazeno ze zůstatku
prostředků minulého roku (pol. 8115),
2.
na úhradu přeplatku za služby spojené s užíváním nebytových prostor
v kulturním domě ve výši 3 tis. Kč, zvýšení § 3392 – Zájmová činnost v kultuře
bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
3.
na úhradu přeplatku za služby spojené s užíváním nebytových prostor
v budově č. p. 1504 ve výši 5 tis. Kč, zvýšení § 3639 – Komunální služby a
územní rozvoj bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
4.
na pořízení nádob na tříděný odpad ve výši 323 tis. Kč, zvýšení § 3725 –
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů bude hrazeno ze zůstatku
prostředků minulého roku (pol. 8115),
5.
na pořízení antigenních testů ve výši 150 tis. Kč, zvýšení § 6171 –
Činnost místní správy bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol.
8115), dle předložené důvodové zprávy.

54/347

Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rada města po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 5/2021 ve znění:
- na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovská, 735 41
Petřvald včetně rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby
MŠ“ ve výši 8,6 mil. Kč, zvýšení § 3111 – Mateřské školy bude hrazeno ze
zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115), dle předložené důvodové
zprávy.

54/348

Účetní závěrka města Petřvaldu ke 31.12.2020
Rada města po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit

1

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 31.12.2020, dle předložené důvodové zprávy.
54/349

Projednání Závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2020
a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Rada města po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald
1. schválit
v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet města Petřvaldu
za rok 2020, dle předložené důvodové zprávy,
2. vzít na vědomí
2.1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Petřvald, IČ
00297593 za rok 2020,
2.2. podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2020,
dle předložené důvodové zprávy,
3. souhlasit
v souladu s § 17, odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s celoročním
hospodařením města Petřvaldu za rok 2020, a to bez výhrad.

54/350

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – vodovodní
přípojka a přípojka splaškové kanalizace
Rada města po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č.
6168/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní
přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch vlastníka pozemku parc.
č. 6236/5 v kat. území Petřvald u Karviné paní ……, 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 za
každou přípojku, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši
stanovené platným právním předpisem, dle předložené důvodové zprávy.

54/351

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) - vodovodní
přípojka
Rada města po projednání
rozhodla
2

o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č.
3482/3 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní
přípojky, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 3398/2 v kat. území Petřvald
u Karviné pana ……, nar. ……, bytem …… a paní ……, 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, dle předložené důvodové zprávy.
54/352

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – ČEZ Distribuce –
stavba: Petřvald č. parc 3781/1, příp. NNk
Rada města po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č.
3770/11 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění zemního
kabelového vedení NN, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV–Podmokly, IČ: 24729035 (stavba – Petřvald č. parc. 3781/1, příp.
NNk), 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 2 000 Kč,
ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným
právním předpisem, dle předložené důvodové zprávy.

54/353

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) (ČEZ Distribuce –
stavba: Petřvald 1824/12, přeložka NNv) – změna usnesení
Rada města po projednání
rozhodla
o změně usnesení č. 6/32, bod a) ze dne 07.02.2019 takto:
rada města rozhodla o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě)
na pozemcích parc. č. 1824/10, parc. č. 1824/26, parc. č. 1821/11, parc. č. 43/1
a parc. č. 43/7, vše kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění
nadzemního kabelového vedení NN a na pozemku parc. č. 1824/12 kat. území
Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění nadzemního i podzemního
kabelového vedení NN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV–Podmokly, IČ: 24729035 (stavba: Petřvald 1824/12, přeložka
NNv), 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 2 000 Kč,
ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným
právním předpisem, dle předložené důvodové zprávy.
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54/354

Pronájem pozemku parc.č. 4546/24 v kat.území Petřvald u Karviné
Rada města po projednání
rozhodla
o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 4546/24 o výměře
26 m2 v kat. území Petřvald u Karviné za nájemné ve výši 15,00 Kč za m2 a
rok s paní ……, nar. ……, bytem ……, dle předložené důvodové zprávy.

54/355

Nabytí pozemků parc.č. parc. č. 2896 a parc. č. 2897, vše v kat. území
Petřvald u Karviné (Asental Land, s.r.o.)
Rada města po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald rozhodnout
o úplatném nabytí pozemků parc. č. 2896 o výměře 643 m2 a parc. č. 2897 o
výměře 129 m2, vše v kat území Petřvald u Karviné formou kupní smlouvy
uzavřené se společností Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 27769143 za cenu stanovenou znaleckým
posudkem, dle předložené důvodové zprávy.

54/356

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – ČEZ Distribuce –
stavba: Petřvald č. parc 4985/4, příp. NNk
Rada města po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č.
6399 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění zemního
kabelového vedení NN, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV–Podmokly, IČ: 24729035 (stavba – Petřvald č. parc. 4985/4, příp.
NNk), 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 2 000 Kč,
ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným
právním předpisem dle předložené důvodové zprávy.

54/357

Zřízení věcného břemene – stavba: „Nové osvětlení autobusové zastávky
Petřvald vodojem“
Rada města po projednání
rozhodla
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřízení a
provozování vzdušného kabelového vedení veřejného osvětlení a stožáru se
svítidlem na pozemcích parc. č. 6396/1 a parc. č. 6396/2, vše v kat. území
Petřvald u Karviné mezi Moravskoslezským krajem, ul. 28 října 117, 702 18
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Ostrava, IČ 70890692, vlastníkem pozemku a povinným z věcného břemene, a
městem Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593,
oprávněným z věcného břemene, dle předložené důvodové zprávy.

54/358

Zřízení věcného břemene – stavba: „Chodník podél ul. Závodní
v Petřvaldě“ (SSMSK)
Rada města po projednání
rozhodla
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřízení a
provozování vzdušného kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemcích
parc. č. 6396/39 a parc. č. 6396/17, vše v kat. území Petřvald u Karviné mezi
Moravskoslezským krajem, ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692,
vlastníkem pozemku a povinným z věcného břemene, a městem Petřvald,
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593, oprávněným
z věcného břemene, dle předložené důvodové zprávy.

54/359

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1821/11 v kat.území Petřvald u
Karviné (Bighusky s.r.o.)
Rada města po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald
rozhodnout o nevyhovění žádosti společnosti Bighusky s.r.o., Školní 1048, 735
41 Petřvald o odprodej části pozemku parc. č. 1821/11 o výměře 679 m2 v kat.
území Petřvald u Karviné za nižší cenu tj.cenu dle cenového předpisu ve výši
42 410 Kč, dle předložené důvodové zprávy.

54/360

Návrh na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací a finančních
darů spolkům, neziskovým a jiným organizacím
Rada města po projednání
1. r o z h o d l a
o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na
poskytnutí neinvestičních dotací
sportovním oddílům (spolkům):
1.1. KČT, odbor Petřvald,
Kovalčíkova 813, 735 41 Petřvald, IČ: 720 72 377 ve výši
10 000,- Kč
na autobusovou dopravu na turistické akce, školení vedoucích turistiky,
pronájem místnosti pro schůzovní činnost a provoz webových stránek odboru;

1.2. SK Slavia Orlová, z.s.,
Na Stuchlíkovci 340,735 14 Orlová 4, IČ:14613972 ve výši
20 000,- Kč
na účast na šachových turnajích u nás i v zahraničí, na organizaci
šachového tábora o prázdninách nebo šachového soustředění;
zájmovým organizacím (spolkům):
1.3. ZO ČSOP Nový Jičín 70/02,
č.p. 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 476 57 901, ve výši
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5 000,- Kč

na provoz záchranné stanice a záchrana živočichů;
1.4. Myslivecký spolek HALDY Petřvald,
U Samoobsluhy 1820, 735 41 Petřvald, IČ: 673 41 284, ve výši 30 000,- Kč
na rekonstrukci komínů kamen v myslivecké chatě, dvojí kosení louky v areálu
myslivecké chaty a nákup palubek pro obklad interiéru chaty;

1.5 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 2021 – spolkovou činnost Místního spolku
Petřvald;

1.6. Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s.
Pod Landekem 64, Ostrava–Petřkovice, IČ:41033035, ve výši
5 000,- Kč
na technické zajištění tisku Hornického zpravodaje jako pravidelného
čvrtletníku v roce 2021;
1.7. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Petřvald,
Gen Svobody 454, 735 41 Petřvald, IČ: 488 05 378,ve výši
20 000,- Kč
na obnovu vybavení zastaralého zařízení klubovny jako opravy a revize komínu,
údržbu budovy včetně vnitřního vybavení sálu a kuchyně (lednice, průtokový
ohřívač vody) a na přednáškovou činnost v oblasti pěstování ovoce a zeleniny,
okrasné flóry v oblasti zdravého životního stylu a zdraví, nejen pro členy spolku,
ale i pro veřejnost;

1.8. 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
(Branný kynologický závod, Voříškiáda „Petřvaldský čumáček“ a Závod o pohár
starosty města Petřvald);

1.9. 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
7 000,- Kč
na rekondiční pobyt zaměřený na sebeobsluhu, rehabilitaci, včetně dopravy
a kancelářské potřeby;

1.10. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petřvald,
Panelová 1533, 735 41 Petřvald, IČ: 630 25 027, ve výši
39 799,- Kč
na nákup příslušenství k zařízení pro tepelné ošetřování včelstev Varroacontroller a
to kabelů, vozíku, medometu a stáčecí nádoby vč.filtračního síta;
vše ve znění dle příloh důvodové zprávy.

2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Petřvald rozhodnout
o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na
poskytnutí neinvestičních dotací

sportovním oddílům –spolkům :
2.1. Cyklistický klub FESO Petřvald – Březiny, z.s.,
Rychvaldská 295, 735 41 Petřvald, IČ: 484 26 601, ve výši
60 000,- Kč
na činnost cyklistického klubu včetně organizačního a technického zajištění závodů;
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2.2. Sportovní klub - Slavoj Petřvald z.s.,
V Zimném dole 975, 735 11 Orlová 1, IČ: 64630340 ve výši
100 000,- Kč
na provoz a údržbu sportovního areálu (fotbalového hřiště), na činnost klubu
(platba energií, poplatky FAČR, poplatky za rozhodčí, nákup vybavení pro činnost
klubu, propagace klubu apod.), na organizaci veteráns turnajů OLD BOYS LIGY,
na organizaci dětských dnů, 5. ročníku poháru SK Slavoj Petřvald v kopané a
dalších společenských aktivit;

2.3. TJ Petřvald, z. s.,
Závodní 1504, 735 41Petřvald, IČ: 452 38 952, ve výši
190 000,- Kč
na zajištění chodu sportovní – fotbalové činnosti mládež a dospělých členů
TJ Petřvald, z.s. v sezoně 2021;
2.4. Tělocvičná jednota Sokol Petřvald,
Sokolská 858, 735 41 Petřvald, IČ: 711 93 481, ve výši
75 000,- Kč
na náklady spojené s provozem budovy, náklady spojené s údržbou a opravami
vnitřních i venkovních sportovišť, náklady spojené s údržbou a opravou budovy
sokolovny, na pořádání sportovně – kulturních aktivit pro občany města Petřvaldu;
vše ve znění dle příloh důvodové zprávy.

54/361

Návrh na poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb na rok 2021
Rada města po projednání
1.
rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021
poskytovatelům sociálních služeb a občanským sdružením:
1.1.NESTÁTNÍMU DENNÍMU ZAŘÍZENÍ DUHA, o.p.s.,
Mládí 725, 735 41 Orlová Lutyně, ve výši
4 000,-Kč
na pokrytí neinvestičních provozních nákladů (energie, služby apod.) pro 1
občanku města Petřvald;
1.2. SVÉPOMOCNÉ SPOLEČNOSTI MLÝNEK, z. s.,
Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, ve výši 10 000,- Kč
na úhradu nákladů na provoz organizace a aktivit spolku pro 5 obyvatel města
Petřvaldu;
1.3. NOVÉMU DOMOVU, p. o.
U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná Nové Město, ve výši
5 000,- Kč
na nákup materiálu pro aktivizační činnosti (vyvýšený záhonek, nářadí pro
zahradničení, hlína, sazenice) pro jednu bývalou občanku města Petřvaldu;
1.4.ARMÁDĚ SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, z. s.,
Petržílkova 2565/23, Praha, ve výši
10 000,-Kč
na úhradu provozních nákladů a úhradu služeb v Domově Přístav OstravaKunčičky, Holvekova 38, 718 00 Ostrava Kunčičky, pro dva občany města
Petřvaldu;
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1.5.ADŘE, o.p.s.
Markova 600/6, 158 00 Praha, pro Dobrovolnické centrum ADRA Havířov,
ve výši
7 000,-Kč
v rámci projektu: „Podpora dobrovolnictví v Petřvaldu 2021“ na pořízení
diářů, propagační materiál a knihy pro 13 dobrovolníků, kteří budou pracovat
na území města Petřvaldu;
1.6.SLEZSKÉ DIAKONII,
Český Těšín, Na Nivách 7, pro sociálně aktivizační službu EUNIKA Karviná,
ve výši
3 000,- Kč
na úhradu canisterapie pro 1občanku našeho města;
1.7. SLEZSKÉ DIAKONII,
Na Nivách 7, pro denní stacionář EUNIKA Karviná, ve výši
3 000,- Kč
na úhradu nákladů služby denního stacionáře pro 1občanku našeho města;
1.8.SLEZSKÉ DIAKONII,
Český Těšín, Na Nivách 7, azylový dům HANNAH Orlová, ve výši 6 000,- Kč
na běžnou údržbu prostor a oprav v azylovém domě, kde je poskytována služba
jedné pětičlenné rodině s trvalým pobytem v Petřvaldě;
1.9.SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI,
pobočka Ostrava, z. s,Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava, ve výši 6 000,-Kč
na provozní náklady poskytování služby rané péče jedné rodině s trvalým
bydlištěm na území města Petřvald;
1.10. DOMOVU VESNA, p. o.,
Orlová Lutyně, Kpt. Jaroše 999, ve výši
30 000,-Kč
na provozní náklady pobytové sociální služby spojené s pobytem 6 uživatelů,
bývalých občanů města Petřvaldu;
vše ve znění dle příloh důvodové zprávy.

2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Petřvaldu rozhodnout
o uzavření veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021
poskytovateli sociálních služeb:
DOMOV BŘEZINY, p. o.
Petřvald, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, ve výši
70 000,- Kč
na náklady související s ubytováním a péčí o uživatele. Jedná se o 14 občanů
města Petřvaldu, kteří v současné době žijí v tomto pobytovém zařízení
sociálních služeb v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem;
ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

54/362

.
Rámcová smlouva o odchytu, ustájení toulavých psů a sběru uhynulých
psů
Rada města po projednání
rozhodla
o uzavření Rámcové smlouvy o odchytu, ustájení a sběru uhynulých psů
s registrovaným útulkem pro zvířata Čtyřlístek pro hafany, z. s., IČ 04937589,
se sídlem Bažantnice 428, 735 43 Albrechtice za ceny:
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Odchyt toulavých psů a sběr uhynulých psů
150,- Kč/ks
Doprava u odchytu
8,- Kč/km
Zdržení při neúspěšném odchytu
0,- Kč/15 min.
Ustájení toulavých psů, včetně veterinární péče 100,- Kč/ks/den
Náklady veterinární péče
0,- Kč

54/363

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dětské hřiště ul. Okrajová, Petřvald“ –
výběr dodavatele
Rada města po projednání
rozhodla
na základě Protokolu o 2. jednání hodnotící komise a Zprávy o hodnocení
nabídek ze dne 7.4.2021 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu pod označením „Dětské hřiště ul. Okrajová, Petřvald“ a o uzavření
smlouvy se společností „SAPEKOR s.r.o., IČ 01874241, Lípová 1128, 737 01
Český Těšín“, která má nabídkovou cenu bez DPH 1 002 119,78 Kč.

54/364

Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební údržba mostu M7 na ul. V
Olšině v Petřvaldě“ – výběr dodavatele
Rada města po projednání
rozhodla
na základě Protokolu o 1. jednání hodnotící komise a Zprávy o hodnocení
nabídek ze dne 7.4.2021 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu pod označením „Stavební údržba mostu M7 na ul. V Olšině v Petřvaldě“
a o uzavření smlouvy se společností „STAVBY A STATIKA spol. s r.o., IČ
29451809, 1. máje 230, 739 61 Třinec“, která má nabídkovou cenu bez DPH 738
719,77 Kč.

54/365

Dodatek č.1 – veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení
„Petřvald – door to door systém sběru a svozu odpadů“
Rada města po projednání
rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2/2021 ze dne 5.3.2021 pro
zajištění veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem
„Petřvald - door to door systém sběru a svozu odpadů“ se společností SDO
Technika s.r.o., IČ 29446619, Jaselská 451, 74242 Šenov u Nového Jičína.
Cena se navyšuje o 266 900,- Kč bez DPH, cena celkem po změně činí
3 085 900,- Kč bez DPH, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
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54/366

Žádost o výjimku ze stavební uzávěry
Rada města po projednání
rozhodla
v souladu s ustanovení § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
o nepovolení výjimky z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního
opatření o stavební uzávěře na pozemku parc. č. 6294 v katastrálním území Petřvald u
Karviné, ve znění dle důvodové zprávy.

54/367

Žádost o prominutí nájemného na ul. Okrajová čp. 1872
Rada města po projednání
rozhodla
1. o prominutí nájemného nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Okrajová
č.p. 1872, nájemci Tenisového klubu Petřvald, z.s., IČ 70871698, zastoupena
předsedou Ing. Václavem Holečkem za měsíc prosinec–březen 2021 ve výši
16.785, -Kč v souvislosti s uzavřením provozovny v důsledku krizových
opatření Vlády ČR.
2. uhradit náklady nutné k zabezpečení temperování objektu ve výši 7.118, Kč, dle přílohy důvodové zprávy.

54/368

Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt „Petřvald – kulturní město 2021“
Rada města po projednání
rozhodla
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 2021
na
projekt
„Petřvald
–
kulturní
město
2021“
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.

54/369

Organizační a různé
Rada města po projednání
bere na vědomí
1. předložený výkaz o plnění rozpočtu města Petřvald k 31.3.2021
2. informace starosty

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Václav Holeček
člen rady města
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