Výpis z usnesení
90. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
1. října 2018

1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
90/484

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
-----------------------------------------------------------------------------------------2/ Rozpočtové opatření č. 14/2018
Rada města
po projednání

90/485

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 14/2018:
a) přesun částky 310 tis. Kč z pol. 5171 na pol. 6121 v rámci § 2212 – Silnice
na realizaci přechodu pro chodce na ul. Ostravské poblíž křižovatky s ul.
Nejedlého,
b) přesun částky 467 tis. Kč z pol. 5171 na pol. 6121 v rámci § 2212 – Silnice
na realizaci přechodu pro chodce na ul. Ostravské poblíž křižovatky s ul.
Klimšova,
c) přesun částky 7,8 tis. Kč z § 6409 – Ostatní činnosti na § 3713 – Změny
technologií vytápění na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji
účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“,
d) na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu
ČR ve výši 319,5 tis. Kč, zvýšení § 6115 – Volby do zastupitelstev
územních samosprávných celků bude hrazeno z přijaté dotace ze státního
rozpočtu (pol. 4111),
e) na peněžité dary občanům podílejícím se na dění ve městě ve výši 50 tis.
Kč, zvýšení § 6171 - Činnost místní správy bude hrazeno ze zůstatku
prostředků minulého roku (pol. 8115),
f) snížení pol. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů o částku
1 765 108 Kč,
g) snížení § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku
1 765 108 Kč.
______________________________________________________________
3/ Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019

90/486

Rada města
po projednání
schvaluje
a) rozpočet Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246,
příspěvkové organizace na rok 2019, dle předloženého návrhu,
b) rozpočet Mateřské školy Petřvald 2. května, příspěvkové organizace na rok
2019, dle předloženého návrhu,
c) odpisový plán Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246, příspěvkové organizace na rok 2019, dle předloženého návrhu,
d) odpisový plán Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové
organizace na rok 2018, dle předloženého návrhu,
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e) odpisový plán Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové
organizace na rok 2019, dle předloženého návrhu,
f) střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Základní umělecké školy
Petřvald Školní 246, příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021, dle
předloženého návrhu,
g) střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,
příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
4/ Pozemky
Rada města
po projednání
90/487

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6414/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení dvou
vodovodních a dvou kanalizačních přípojek, ve prospěch vlastníka
pozemku parc. č. 689 v kat. území Petřvald u Karviné ….., 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.
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6234 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 6216 v kat.
území Petřvald u Karviné ….., 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.
c) o uzavření dohody o zrušení věcného břemene, spočívajícího v právu
vedení vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 4285/1 v kat. území
Petřvald u Karviné ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4450/1 v kat.
území Petřvald u Karviné (nově vzniklé části parc. č. 4450/10 odměřeno
geometrickým plánem č. 5014-4/2018 ze dne 25.06.2018), mezi městem
Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 a
….., dle předloženého návrhu.
d) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 2950 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3155 v kat.
území Petřvald u Karviné společnosti Skandav Steel s.r.o., se sídlem
Hlubinská 1378/36, 702 00
Ostrava, IČ: 05516315, 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.
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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 zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 43/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní a kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č.
1933/2 v kat. území Petřvald u Karviné manželů ….., 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.
f) o uzavření smlouvy o právu provést stavbu komunikace na pozemku parc.
č. 678 a č. 6414/1, vše v kat. území Petřvald u Karviné, mezi městem
Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 a
….., dle předloženého návrhu.,
g) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 740/123 a
č. 740/124, vše kat. území Petřvald u Karviné, za nájemné 9 Kč za m2
a rok s ….., dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
h) záměr pronájmu pozemku parc. č. 4546/16 o výměře 100 m2 v kat. území
Petřvald u Karviné od 01.01.2019, dle předloženého návrhu.
i) záměr pronájmu pozemku parc. č. 4546/13 o výměře 101 m2 a části parc.
č. 4546/1 o výměře 61 m2, vše kat. území Petřvald u Karviné od
01.01.2019, dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
j) vyhlásit záměr prodeje části pozemků parc. č. 2353 a parc. č. 2387, vše v
kat. území Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.
k) vyhlásit záměr prodeje pozemku parc. č. 740/20 v kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
l) rozhodnout o úplatném převodu části pozemku parc. č. 678 – ostatní
plocha o výměře cca 539 m2 v kat. území Petřvald u Karviné společnosti
TRADE PANAD s.r.o., se sídlem 28. října 3117/61, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, který bude realizován takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
- po splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě bude uzavřena
kupní smlouva.
Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.
m) rozhodnout o úplatném převodu pozemku parc. č. 740/69 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v kat. území Petřvald u Karviné …..,
formou kupní smlouvy za cenu ve výši 340 Kč za m2, dle předloženého
návrhu.
n) schválit směnu pozemku parc. č. 4396/20 kat. území Petřvald u Karviné ve
vlastnictví města Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald,
IČ 00297593 za pozemky parc. č. 2632, 2633, 3390/8, 3390/9, 3941/2,
3943/11, 3944/2, 3947/2, 3948, 3950/3, 3974/8, 4012/3, 4022/4, 4022/6,
4022/9, 4022/11, 4022/20, 4023/6, 4023/8, 4055/3, 4062/3, 4345/4,
4394/15, 4394/16, 4394/19, 4394/20, 4446/2, 4446/3, 4448/2, 4809/1,
4809/4, 6396/40, 6405/13, 1664/1, 1677/3, 1671/4, 1671/5 a 1675/7, vše
kat. území Petřvald u Karviné ve vlastnictví společnosti Asental Land,
s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 27769143, která
bude realizována uzavřením směnné smlouvy, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
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5/ Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k. ú. Petřvald –
úsek č. 1 – dodatečné stavební práce č. 1
Rada města
po projednání
90/488

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. 24/2018 ze dne 16.5.2018 pro „Opravu chodníku vč. výměny kabelu
VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 1 – dodatečné stavební práce č. 1“
se společností AWT REKULTIVACE a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov
– Prostřední Suchá, IČ 47676175. Cena díla se navyšuje o 123 195,55 Kč bez
DPH, cena celkem po změně činí 5 118 015,55 Kč bez DPH. Lhůta plnění se
prodlužuje o 26 kalendářních dní a činí tedy 186 kalendářních dnů ode dne
předání staveniště.
______________________________________________________________
6/ Různé
Rada města
po projednání

90/489

rozhodla
a) o vyjádření souhlasného stanoviska pro Mateřskou školu Petřvald 2.
května 1654, příspěvkovou organizaci k žádosti o podporu v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063
pro Šablony II v prioritní ose 3 – název projektu: „Šablony II v MŠ
Petřvald “, dle předloženého návrhu.
b) o vyjádření souhlasného stanoviska pro Základní školu a Základní
uměleckou školu Petřvald Školní 246, příspěvkovou organizaci k žádosti o
podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
výzva č. 02_18_063 pro Šablony II-MRR v prioritní ose 3 – název
projektu: „Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald II.“, dle
předloženého návrhu.
c) o poskytnutí investiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí investiční dotace ve výši 10 000 Kč s Tělocvičnou jednotou
Sokol Petřvald, Sokolská 858, 735 41 Petřvald, IČ 711 93 481 na nákup
sekačky na trávu, dle předloženého návrhu.
d) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč z
rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově určenou k úhradě uznatelných
nákladů sociálních služeb zařazených v krajské 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.
e) o poskytnutí dotace ve výši 7 800 Kč účelově určené na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a o uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 708 90 692, dle předloženého návrhu.
f) na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na
uvolněnou bytovou jednotku č. 1, ulice Ráčkova, č. p. 1734 v Petřvaldě s
panem ….., smlouva o nájmu bude uzavřena s účinností od 1. 11. 2018.
g) na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na
uvolněnou bytovou jednotku č. 4, ulice Ráčkova, č. p. 1734 v Petřvaldě s
paní ….., smlouva o nájmu bude uzavřena s účinností od 1. 11. 2018.
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h) o poskytování finančních darů dobrovolným bezpříspěvkovým dárcům
krve, dle předloženého návrhu.
i) na základě čl. IV. Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla č.
61/2018 ze dne 7. 9. 2018 o výši pachtovného na rok 2019 dle přílohy č. 3
– modelem pro výpočet ceny pro stočné, to je 150 000 Kč bez DPH.
j) o uzavření Smlouvy o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 1
územního plánu Petřvaldu dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění s navrhovateli (žadateli) o změny
územního plánu, kterým bylo vyhověno, dle důvodové zprávy.
k) o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 25/2018 ze dne 16. 5. 2018
pro „Sadové úpravy u chodníků nad bytovým domem č. p. 1945 v
Petřvaldě“ se společností „TRADUCI COMPANY s.r.o., IČ 3606333, se
sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory“, dle
předloženého návrhu. Cena díla se navyšuje o 18.265,90 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí 513.814,79 Kč bez DPH.
l) v rámci stavby „VPIC Petřvald, chodník ul. Březinská“ o uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPI/MS/2016/00107, pro stavbu města vedenou pod
názvem „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“, dle
předloženého návrhu.
schvaluje
m)finanční dary členům jednotky SDH Petřvald a občanům, kteří se v roce
2018 aktivně podíleli na činnosti ve městě, dle předloženého návrhu.
n) dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. v pl. znění mimořádnou odměnu Ing.
Zdeňce Kozlovské, ředitelce PO Základní školy a Základní umělecké
školy Petřvald Školní 246, a paní Bc. Andree Dofkové, ředitelce
příspěvkové organizace Mateřská škola 2. května 1654, Petřvald, dle
předloženého návrhu.
o) změnu organizační struktury Městského úřadu v Petřvaldě, dle
předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
p) vzít na vědomí Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Petřvald za rok 2018.
q) rozhodnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) o peněžitých
odměnách za výkon funkcí členů komisí Rady města Petřvaldu, dle
předloženého návrhu.
bere na vědomí
r) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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