Výpis z usnesení
71. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
16. ledna 2018

1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
71/370

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
____________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 1/2018
Rada města
po projednání

71/371

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2018:
a) na zpracování studie rekonstrukce zahrady mateřské školy Závodní ve výši
44 tis. Kč, zvýšení § 3111 – Mateřské školy bude hrazeno ze zůstatku
prostředků minulého roku,
b) na zpracování projektové dokumentace na rozšíření a rekonstrukci budovy
mateřské školy Šenovská ve výši 300 tis. Kč, zvýšení § 3111 – Mateřské
školy bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku,
c) na poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Petřvald ve výši
300 tis. Kč, zvýšení § 3330 – Činnosti registrovaných církví a náboženských
společností bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku,
d) na mzdové náklady zaměstnanců Střediska údržby ve výši 470 tis. Kč,
zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj školy bude hrazeno ze
zůstatku prostředků minulého roku,
e) na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta České republiky výši 194
154 Kč, zvýšení § 6118 – Volba prezidenta republiky bude hrazeno
z neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu,
f) na zpracování vstupní analýzy aktuálního stavu zpracování osobních dat ve
výši 200 tis. Kč, zvýšení § 6171 - Činnost místní správy bude hrazeno
ze zůstatku prostředků minulého roku.
_______________________________________________________________
3/ Pozemky
Rada města
po projednání

71/372

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6460 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 6196 v kat.
území Petřvald u Karviné paní ….., nar. ….., bytem ….., které bude
realizováno takto:
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- 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.
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě):
- na pozemku parc. č. 6266 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu vedení kanalizační přípojky,
- na pozemku parc. č. 6139/13, č. 6247/14 a č. 6247/20, vše v kat. území
Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní přípojky,
ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 6139/1 a č. 6248/11, vše v kat.
území Petřvald u Karviné manželů ……, nar. ….., oba 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.
c) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 678 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 703/2, ….., 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.
d) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 4231 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění
podzemní kabelové přípojky NN, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 (stavba –
Petřvald 3845/4, ….., 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.
e) o zpracování projektové dokumentace na realizaci komunikace na ul.
Lesní po prověření možností splnění podmínek vlastníků dotčených
pozemků a po ukončení dalšího schvalovacího procesu (schválení výkupů
pozemků formou budoucí darovací smlouvy, schválení smlouvy o právu
provést stavbu).
_______________________________________________________________
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4/ Projekt MAP – ORP Orlová – schválení strategického dokumentu
Rada města
po projednání
71/373

bere na vědomí
a) informaci o realizaci projektu „MAP – ORP Orlová“ v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
schvaluje
b) Strategický dokument Místního akčního plánu.
_______________________________________________________________
5/ Veřejná zakázka „ZŠ Masarykova na ul. Závodní čp. 822 v Petřvaldě –
Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken“
Rada města
po projednání

71/374

rozhodla
a) o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „ZŠ
Masarykova na ul. Závodní čp. 822 v Petřvaldě – Rekonstrukce
elektroinstalace a výměna oken“, dle předloženého návrhu.
jmenuje
b) komisi pro posouzení a hodnocení nabídek výše uvedené zakázky ve
složení: Ing. Jiří Lukša, Ing. Václav Holeček, Mgr. Lucie Polková.
_______________________________________________________________
6/ Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření dětského hřiště Na
Zaryjích, 735 41 Petřvald“
Rada města
po projednání

71/375

rozhodla
o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření
dětského hřiště Na Zaryjích, 735 41 Petřvald“, dle předloženého návrhu.
_____________________________________________________________
7/ Různé
Rada města
po projednání

71/376

rozhodla
a) o prodeji všech podílových listů Fondu řízených výnosů v majetku města
Petřvaldu, dle předloženého návrhu.
b) o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Sdružením TDS s.r.o.,
Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupenou
jednatelem Ing. Martinem Kaděrou a obdarovaným městem Petřvald za
účelem poskytnutí finančního daru 20 000 Kč na kulturní akci „25.
Reprezentační ples města Petřvald“ konanou dne 3. 2. 2018 v Kulturním
domě města Petřvald.
3

c) o poskytnutí věcného daru v celkové hodnotě 10 000 Kč pro účely 25.
reprezentačního plesu města dne 3. 2. 2018.
d) o uzavření darovací smlouvy s dárcem Depos Horní Suchá a.s., se sídlem
Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá zastoupenou prokuristou a.s.
Milošem Kývalou a obdarovaným městem Petřvald, za účelem poskytnutí
finančního daru 50 000 Kč na kulturní akci „25. Reprezentační ples města
Petřvald“ konanou dne 3. 2. 2018 v Kulturním domě města Petřvald.
e) v souladu s ust. § 222 ods. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě
o dílo č. 36 / 2017 ze dne 4. 5. 2017 pro „Chodník podél silnice III/4726
ul. Šumbarská, Petřvald“ se společností „STROJÍRNY A STAVBY
TŘINEC, a.s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 476 74
539“. Cena díla se zvyšuje o 121 012,81 Kč bez DPH, cena díla celkem po
změně činí 19 319 765,99 Kč bez DPH.
f) na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy s manž.
….. na uvolněnou bytovou jednotku č. 6 o vel. 1+2 ve II. NP, ulice
Březinská, č. p. 1613 v Petřvaldě. Smlouva o nájmu bude uzavřena s
účinností od 1. 2. 2018.
g) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení uzavřené dne 16. 4. 2007, dle předloženého návrhu. Tímto
dodatkem se mění rozsah zpětně odebíraných skupin elektrozařízení.
h) ponechat roční úhradu za služby spojené s užíváním hrobových míst ve
stávající výši 30 Kč za m2.
i) rozhodla o výši nájmu 500 Kč za sál v Kulturním domě v Petřvaldě, ul.
Kulturní 26 při charitativní akci „Petřvaldský jarní dětský bazárek“,
konaný ve dnech 23. 3. 2018 a 24. 3. 2018.
souhlasí
j) dle bodu 15.3 Smlouvy o nájmu a provozování kanalizační sítě a čistírny
odpadních vod v Petřvaldě č. 00297593/KNS/2013 uzavřené se
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ:
45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
se změnou kontroly v rámci převodu akcií.
bere na vědomí
k) výkazy o plnění rozpočtu k 31. 11. 2017 a k 31. 12. 2017.
l)

informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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