Výpis z usnesení
67. schůze Rady města Petřvald, která se konala
11. listopadu 2021

67/545

Kontrola plnění usnesení Rady města Petřvald
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
1. provedenou kontrolu plnění usnesení Rady města Petřvaldu,
2. zprávy o činností komisí rady města,
ve znění dle důvodové zprávy.

67/546

Rozpočtové opatření č. 14/2021
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2021:
1. přesun částky 250 tis. Kč z § 3632 – Pohřebnictví na § 3631 - Veřejné osvětlení na
běžnou údržbu veřejného osvětlení,
2. přesun částky 10 tis. Kč z § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
na § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi na
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Renarkon, o. p. s.,
3. na realizaci kanalizace Podlesí ve výši 600 tis. Kč, zvýšení § 2321 – Odvádění a
čištění odpadních vod a nakládání s kaly bude hrazeno z přijaté investiční dotace
z Ministerstva zemědělství (pol. 4216),
4. přesun částky 410 tis. Kč z § 6399 – Obecné výdaje z finančních operací na § 2321
– Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na realizaci kanalizace Podlesí,
vše ve znění dle důvodové zprávy .

67/547

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246 – rozpočet na rok
2022
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
rozpočet Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246, příspěvkové
organizace na rok 2022, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

67/548

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 – rozpočet na rok 2022
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
rozpočet Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace na rok 2022,
ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

67/549

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246 – odpisový plán na
rok 2022
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
odpisový plán Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246,
příspěvkové organizace na rok 2022, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
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67/550

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 – odpisový plán na rok 2022
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
odpisový plán Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace na rok
2022, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

67/551

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246 – Střednědobý
výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246, příspěvkové organizace na rok 2023 a 2024, ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.

67/552

Mateřská škola Petřvald, 2. května 1654 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok
2023 a 2024
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové
organizace na rok 2023 a 2024, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

67/553

Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem
Petřvald
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem Petřvald, ve
znění přílohy důvodové zpráva.

67/554

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – dvě kanalizační přípojky
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích parc. č. 6396/95
a parc. č. 6396/94, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení kanalizační
přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4150/35 (RD1) v k. ú. Petřvald
u Karviné, a na pozemcích parc. č. 6396/95 a parc. č. 6396/94, vše v k. ú. Petřvald u
Karviné, spočívající v právu vedení kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníka
pozemku parc. č. 4150/36 (RD2) v k. ú. 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 za každou
přípojku, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným
právním předpisem, dle předložené důvodové zprávy.

67/555

Zřízení věcného břemene - plynovodní přípojka (GasNet, s.r.o.)
Rada města po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2916 v k. ú. Petřvald u Karviné,
spočívající v právu vedení plynovodní přípojky, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
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Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, které bude realizováno
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.
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.
67/556

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – vodovodní přípojka
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č. 1296 v k.
ú. Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní přípojky, ve prospěch
vlastníka pozemku parc. č. 1138, jehož součástí je stavba Petřvald, č. ev. 524, stavba
pro rodinnou rekreaci v k. ú. 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,
dle předložené důvodové zprávy.

67/557

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – vodovodní a kanalizační
přípojka
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích parc. č. 1115 a
parc. č. 1204, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní
přípojky a na pozemku parc. č. 1115 v k. ú. Petřvald u Karviné, spočívající v právu
vedení kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 1072/1 v k. ú.
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, dle předložené důvodové zprávy.

67/558

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – vodovodní a kanalizační
přípojka
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č. 6399
v k. ú. Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní a kanalizační přípojky,
ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 4985/4 v k. ú. Petřvald u Karviné paní ….., nar.
….. a pana ….., 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, dle předložené důvodové zprávy.
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67/559

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – ČEZ Distribuce –
stavba: Petřvald č. parc. 800/2, příp. NNk
Rada města po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č. 740/290
v k. ú. 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 č. parc. 800/2, 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 11 844 Kč, ke které
bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem,
dle předložené důvodové zprávy.

67/560

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – ČEZ Distribuce –
stavba: Petřvald č. parc 1276/2, příp. NNk
Rada města po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č. 1123 v k.
ú. 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. 1276/2, 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,
dle předložené důvodové zprávy.

67/561

Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 2278/36, parc. č. 2278/37 a parc.
č.2278/38, vše v k. ú. Petřvald u Karviné
Rada města po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald vyhlásit
záměr prodeje pozemků parc. č. 2278/36, parc. č. 2278/37 a parc. č. 2278/38, vše v k.
ú. Petřvald u Karviné, dle předložené důvodové zprávy.

67/562

Kronika města Petřvaldu rok 2017 a rok 2018
Rada města Petřvald
bere na vědomí
obsah kroniky města Petřvaldu rok 2017 a 2018, ve znění dle příloh důvodové zprávy.

67/563

Dotace Renarkonu o. p. s. na rok 2021
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021
společnosti Renarkon, o. p. s. se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 OstravaMoravská Ostrava, ve výši 10 000,-Kč na výměnný program injekčního materiálu a
distribuci zdravotního materiálu (masti, obvazy, náplasti, vitamíny, kondomy, kapsle),
ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
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67/564

Návrh na změnu účelu využití neinvestiční dotace poskytnuté Českému svazu
včelařů, z.s. Základní organizaci Petřvald
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Petřvaldu č.j. MěÚP 2174/2021, která byla podepsaná dne 20.4.2021
mezi Městem Petřvald a Českým svazem včelařů, z.s. Základní organizací Petřvald,
Panelová 1533, 73541 Petřvald, IČ: 630 25 027. Dodatkem bude změněn účel využití
poskytnuté neinvestiční dotace a to na: nákup úlů a příslušenství k zařízení pro tepelné
ošetřování včelstev Varroacontroller a to kabelů, vozíku a stáčecí nádoby vč. filtračního
síta, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

67/565

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství č. 5/2021
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald vydat
v souladu s § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.
5/2021 ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

67/566

Smlouva o pronájmu římskokatolického kostela sv. Jindřicha v Petřvaldě za
účelem pořádání novoročního koncertu
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o uzavření Smlouvy o pronájmu římskokatolického kostela sv. Jindřicha v Petřvaldě
mezi nájemcem: městem Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald,
zastoupeným starostou Ing. Jiřím Lukšou a pronajímatelem: Římskokatolickou farností
Petřvald u Karviné, K Muzeu 414, 735 41 Petřvald, zastoupenou farářem Mgr. Rafalem
Jozefem Walou za účelem pořádání novoročního koncertu dne 9. ledna 2022 v 15.00
hod., ve znění dle přílohy důvodové zprávy

67/567

Uzavření Příkazní smlouvy pro „Manažerské řízení projektu Kanalizace Podlesí –
II. etapa“
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy pro „Manažérské řízení projektu Kanalizace Podlesí – II.
etapa“ se společností „HS Occasion s.r.o., IČ 02796040, Konviktská 291/24, 110 00
Praha 1 - Staré Město“ za nabídkovou cenu 490 000,- Kč bez DPH, ve znění dle přílohy
důvodové zprávy.

67/568

Žádost o prominutí části měsíční úhrady za užívání bytu na ulici Šenovská č.p. 1,
byt č. ….. v Petřvaldě
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
nevyhovět žádosti nájemci ….., na ulici Šenovská č.p. 1, byt č. ….. v Petřvaldě, dle
předložené důvodové zprávy.
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67/569

Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor na ul. Šenovská čp.1
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 28.6.2005
v Petřvaldě na ulici Šenovská č.p. 1, na pozemku parc. č. 931 v kat. území Petřvald u
Karviné, uzavřené mezi Martinou Michálkovou, IČ: 73880884 a městem Petřvald,
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, k datu 31.12.2021, ve znění dle přílohy
důvodové zprávy.

67/570

Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v Petřvaldě na ul. Šenovská čp.1
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
vyhlásit záměr pronájmu nebytových prostor v 1.NP domu v Petřvaldě na ulici
Šenovská č.p. 1, na pozemku parc. č. 931 v kat. území Petřvald u Karviné, o výměře
55,38 m2, ve znění dle předložené důvodové zprávy.

67/571

Návrh na přiznání odměny ředitelům příspěvkových organizací podle § 134
zákona č. 262/2006 Sb. v pl. znění
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, mimořádnou odměnu Ing. Zdeňce
Kozlovské, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace a Mgr. Andree Doffkové, ředitelce Mateřské školy Petřvald 2.
května 1654, příspěvková organizace, ve znění dle důvodové zprávy.

67/572

Organizační a různé
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
1. výkaz o plnění rozpočtu Města Petřvald ke dni 31.10.2021,
2. informace starosty a místostarosty.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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