Výpis z usnesení
47. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
7. prosince 2020
1/ Kontrola usnesení

47/293

Rada města
po projednání
bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 13/2020
Rada města
po projednání

47/294

schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2020:
a) na pravidelné revize a ostatní služby ve školských zařízeních ve výši 150
tis. Kč, zvýšení § 3113 – Základní školy bude hrazeno ze zůstatku
prostředků z minulého roku (pol. 8115),
b) snížení pol. 4122 o částku 243 800 Kč (dotace na ozdravné pobyty pro
žáky 1. stupně základních škol),
c) snížení § 3113 – Základní školy o částku 243 800 Kč na ozdravné pobyty
žáků 1. stupně základních škol,
d) na poskytnutí neinvestičního transferu příspěvkové organizaci Mateřská
škola Petřvald 2. května 1654 ve výši 491 667 Kč, zvýšení § 3111 –
Mateřské školy bude hrazeno z přijatého neinvestičního transferu ze
státního rozpočtu (pol. 4116),
e) na poskytnutí neinvestičního transferu příspěvkové organizaci Základní
škola a Základní umělecká škola Petřvald, Školní 246 ve výši 1 115 013
Kč, zvýšení § 3113 – Základní školy bude hrazeno z přijatého
neinvestičního transferu ze státního rozpočtu (pol. 4116),
f) na úhradu výdajů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petřvald ve výši 6
tis. Kč, zvýšení § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část bude hrazeno
z přijatého neinvestičního transferu ze státního rozpočtu (pol. 4116).
______________________________________________________________
3/ Rozpočet města Petřvaldu na rok 2021

47/295

Rada města
po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
a) schválit v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Petřvaldu na rok
2021,
b) vzít na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2021.
______________________________________________________________
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4/ Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvaldu na rok 2022 - 2024
Rada města
po projednání
47/296

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvaldu na rok 2022 – 2024,
dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
5/ Pozemky
Rada města
po projednání

47/297

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích
parc. č. 6398 a parc. č. 3826, vše v kat. území Petřvald u Karviné,
spočívající v právu vedení kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníka
pozemku parc. č. 3837/9, jehož součástí je stavba – budova Petřvald č.ev.
596, zemědělská stavba, 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.
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 1654/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
plynovodní STL přípojky, ve prospěch 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.
c) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6247/3 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 6157/3 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, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem.
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d) o zřízení věcných břemen (služebnosti inženýrských sítí):
1) na pozemku parc. č. 4434/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu vedení kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc.
č. 4514/18 v kat. území Petřvald u Karviné společnosti Green House
Invest s.r.o., Ostravská 452, 735 41 Petřvald, IČ 02814951,
2) na pozemku parc. č. 4434/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu vedení kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc.
č. 4514/1 v kat. území Petřvald u Karviné společnosti Green House Invest
s.r.o., Ostravská 452, 735 41 Petřvald, IČ 02814951,
3) na pozemku parc. č. 4434/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu vedení kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc.
č. 4514/14 v kat. území Petřvald u Karviné společnosti Green House
Invest s.r.o., Ostravská 452, 735 41 Petřvald, IČ 02814951,
4) na pozemku parc. č. 4434/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu vedení kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc.
č. 4513/1 v kat. území Petřvald u Karviné společnosti Green House Invest
s.r.o., Ostravská 452, 735 41 Petřvald, IČ 02814951,
5) na pozemcích parc. č. 4434/1, parc. č. 4434/2 a parc. č. 4443, vše v kat.
území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení splaškové
kanalizace, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4512/1 v kat. území
Petřvald u Karviné společnosti Green House Invest s.r.o., Ostravská 452,
735 41 Petřvald, IČ 02814951,
která budou realizována 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 bod 1), 2), 3) a 4) se zřizuje za jednorázovou finanční
náhradu ve výši 2 000 Kč za každou přípojku, ke které bude připočtena
daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem.
Věcné břemeno bod 5) se zřizuje úplatně za jednorázovou finanční
náhradu stanovenou znaleckým posudkem, ke které bude připočtena daň
z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem.
_______________________________________________________________
6/ Žádost o výjimku ze stavební uzávěry
Rada města
47/298

po projednání
rozhodla
podle ustanovení § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o povolení výjimky
z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební
uzávěře na pozemku parc. č. 3969/1 v katastrálním území Petřvald u Karviné.
______________________________________________________________

7/ Veřejná zakázka v zjednodušeném podlimitním řízení „Petřvald - door
to door systém sběru a svozu odpadů“
Rada města
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po projednání
47/299

schvaluje
znění Výzvy k podání nabídky v rámci veřejné zakázky v zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, pod označením „Petřvald - door to door
systém sběru a svozu odpadů“.
______________________________________________________________
8/ Různé
Rada města
po projednání

47/300

rozhodla
a) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 40457, uzavřené dne 13. 6. 2000
mezi městem Petřvald a společnosti Sodexho Pass Česká republika a.s.
(nyní Sodexo Pass Česká republika a.s.), se sídlem Praha 5 - Smíchov,
Radlická 2, PSČ 150 00, IČ 61860476, dle předloženého návrhu.
b) o prominutí nájemného nebytových prostor v Petřvaldě na ulici
Kulturní č.p. 26, ve kterých je provozovna pedikúry, po dobu vládou
nařízeného uzavření, nájemkyni Věře Liptákové, bytem ….., dle
předloženého návrhu.
c) o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v Petřvaldě
na ulici K Muzeu čp. 1741, na pozemku parc.č. 12/2 v katastrálním území
Petřvald u Karviné, s nájemcem Marie Mejstříková – Pohřební služba
s.r.o., IČ 28615875 se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 101/61, PSČ 736 01,
zastoupeným jednatelem Robertem Machálkem, za účelem provozování
pohřební služby. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, s datem
účinnosti od 1. 1. 2021.
d) o uzavření smlouvy o správě veřejného pohřebiště v Petřvaldě na ulici
K Muzeu čp. 1741, na pozemku parc.č. 12/2 v katastrálním území Petřvald
u Karviné, s nájemcem Marie Mejstříková – Pohřební služba s.r.o., IČ
28615875 se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 101/61, PSČ 736 01,
zastoupeným jednatelem Robertem Machálkem za účelem provozování
pohřební služby. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, s datem
účinnosti od 1.1.2021.
e) o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 uzavřenou se spol.
FABEX MEDIA s.r.o., Kosmova 615/16, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ
26849976 zastoupenou jednatelem Mgr. Janem Mořkovským, dle
předloženého návrhu.
f) o vyřazení PC Dell Vostro 420, inv. číslo 4912 pořízeného dne 05.03.2009
za cenu 20 695 Kč a zařazeného v evidenci drobného dlouhodobého
hmotného majetku města Petřvald na středisku dům s pečovatelskou
službou, dle předloženého návrhu.
g) o odpisu a likvidaci nalezených věcí č. 1/2017, 2/2017, 4/2017, 5/2017,
7/2017, 9/2017 a 10/2017 v majetku města z agendy ztrát a nálezů, dle
předloženého návrhu.
h) o uzavření nájemní smlouvy s panem ….., trvalý pobyt ….., na bytovou
jednotku č. 1, ulice Ráčkova, č. p. 1738 v Petřvaldě o vel. 1+kk. Smlouva
o nájmu bude uzavřena s účinností k 1. 1. 2021 na dobu určitou 2 let s
možností prodloužení nájmu vždy nejvíce o další 2 roky v případě zájmu
nájemce v nájemním vztahu pokračovat.
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i) o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti území města Petřvald městskou hromadnou
dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s., uzavřené dne
26.2.2019, v platném znění, se Statutárním městem Ostrava, IČ 008 45
451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, kterým je stanoven finanční
příspěvek pro rok 2021 ve výši 1 429 581 Kč.
j) o poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč paní ….., dle předloženého
návrhu.
k) nevyhovět žádosti společnosti VEJNET.CZ, s.r.o., IČ 28621468 se sídlem
Rudé armády 970/2b, PSČ 734 01, Karviná, o umístění bezdrátového
vysílače internetového připojení na objekt radnice.
stanoví
l) počet zaměstnanců města Petřvald zařazených do městského úřadu a
organizační složky – střediska údržby - pro rok 2021, dle předloženého
návrhu.
vyhlašuje
m) záměr pronájmu nebytových prostor v 1. p.p. domu v Petřvaldě, na ulici
Březinská č.p. 1614 na pozemku parc. č. 1837/6 v k.ú. Petřvald u Karviné,
o výměře 18,42 m².
schvaluje
n) Ceník sazeb za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
o) vzít na vědomí Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Petřvald za rok 2020.
bere na vědomí
p) termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2021.
RM: 21.1., 11.2., 11.3., 15.4., 13.5., 10.6., 15.7., 12.8., 9.9., 14.10., 11.11.,
2.12.
ZM: 17.2., 21.4., 23.6., 25.8., 20.10. a 15.12.
q) předložený výkaz o plnění rozpočtu k 30. 11. 2020.
r) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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