Výpis z usnesení
48. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
16. prosince 2020

1/ Dodatek č. 14 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Petřvald,
uzavřené dne 20.1.2009
Rada města
po projednání
48/301

rozhodla
o uzavření Dodatku č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území města Petřvald,
uzavřené dne 20. 1. 2009, v platném znění, se společností ČSAD Havířov a.s.,
IČ 451 92 081, DIČ CZ45192081, U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov,
kterým se mění čl. V. odst. 3 tj. výše prokazatelné ztráty pro období od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021 na částku 3 321 497 Kč.
______________________________________________________________
2/ Veřejná zakázka v zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce
restaurace a kuchyně KD Petřvald“
Rada města
po projednání

48/302

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, pro dílo pod názvem „Rekonstrukce
restaurace a kuchyně KD Petřvald“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
3/ Žádost o výjimku ze stavební uzávěry
Rada města
po projednání

48/303

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. 3482/13 v katastrálním území Petřvald u
Karviné (zastavitelná plocha ZI - 036) dle přiložené situace, a to za
podmínky, že v případě dělení pozemků bude velikost nově vzniklých parcel
minimálně 1 000 m2
_____________________________________________________________
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4/ Vyřazení zboží z evidence majetku města
Rada města
po projednání
48/304

rozhodla
o vyřazení 128 hrníčků, které byly pořízeny u příležitosti konání akce
Adventní jarmark za cenu 40,05 Kč/ks včetně DPH, z evidence zboží na
skladě, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
5/ Kalkulace ceny stočného pro rok 2021
Rada města

48/305

po projednání
rozhodla
na základě čl. VIII. Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla č. 61/2018
ze dne 7. 9. 2018 o schválení kalkulace ceny stočného na rok 2021 ve výši
38,11 Kč/m3 bez DPH, 41,92 Kč/m3 včetně 10% DPH.
______________________________________________________________
6/ Návrh na uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném
pásmu vodního díla č. 15856
Rada města

48/306

po projednání
rozhodla
v rámci stavby „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská“ o uzavření dohody o
činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 15856 se
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: 451 93
665, se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle
předloženého návrhu.
______________________________________________________________
7/ Žádost o prominutí nájemného na ulici Okrajová č.p. 1872
Rada města

48/307

po projednání
rozhodla
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 říjen, listopad a prosinec 2020
ve výši 8 568 Kč v souvislosti s uzavřením provozovny v důsledku krizových
opatření Vlády ČR.
______________________________________________________________
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8/ Technické zhodnocení předmětu nájmu
Rada města
po projednání
48/308

rozhodla
udělit souhlas s provedením technického zhodnocení předmětu nájmu
v nebytovém prostoru na ul. Gen. Svobody č. p. 929, 735 41 Petřvald nájemci
České poště, s. p., IČ 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
9/ Veřejná zakázka v nadlimitním režimu v otevřeném řízení pod
označením „OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ II – Správa, provoz a údržba
veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě“ –
výběr dodavatele
Rada města
po projednání

48/309

rozhodla
v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
15.12.2020 pro zajištění nadlimitní veřejné zakázky pro službu pod názvem
„OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ II – Správa, provoz a údržba veřejného
osvětlení a světelného signalizačního zařízení v Petřvaldě“:
a) o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy (po uplynutí zákonné
lhůty) s uchazečem Mendlík-ELMEN s.r.o.., IČ 27786170, se sídlem Petra
Bezruče 1118, 73541 Petřvald, jehož nabídka byla podle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější s
nabídkovou cenou za správu veřejného osvětlení (dále jen „VO“), správu
světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) a revize 340 200 Kč
bez DPH/rok, za jednotlivé položky běžné údržby 45 307 Kč bez DPH.
b) o pořadí ostatních nabídek uchazečů předmětu veřejné zakázky dle daných
kritérií takto:
Druhý v pořadí – uchazeč Osvětlení a energetické systémy a.s., IČ
25088092, se sídlem Novodvorská 1010/14, 14200 Praha, nabídková cena
uchazeče za správu VO, SSZ a revize 240 189,60 Kč bez DPH/rok, za
jednotlivé položky běžné údržby 65 900,50 Kč bez DPH;
třetí v pořadí – uchazeč ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 25751018,
Novodvorská 1010/14, 14200 Praha, nabídková cena uchazeče za správu
VO, SSZ a revize 418 020 Kč bez DPH/rok, za jednotlivé položky běžné
údržby 53 789,80 Kč bez DPH;
čtvrtý v pořadí – uchazeč ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ 27804721,
Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava, nabídková cena uchazeče za správu
VO, SSZ a revize 419 304 Kč bez DPH/rok, za jednotlivé položky běžné
údržby 62 615 Kč bez DPH.
_______________________________________________________________
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10/ Návrh na přiznání odměny ředitelům příspěvkových organizací podle
§ 134 zákona č. 262/2006 S. v pl. znění
Rada města
48/310

po projednání
schvaluje
dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. v pl. znění mimořádnou odměnu Ing.
Zdeňce Kozlovské, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a
Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, a paní Bc. Andree Doffkové,
ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola 2. května 1654, Petřvald, dle
předloženého návrhu.
______________________________________________________________
11/ Použití znaku města
Rada města

48/311

po projednání
rozhodla
povolit v souladu s ustanovením § 34a) odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Českému červenému
kříži, oblastnímu spolku Karviná, se sídlem Čajkovského 2215/2a, 734 01
Karviná – Mizerov, použití znaku města Petřvaldu v rámci propagace projektu
Taxík - Maxík, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta

Ing. Václav Holeček
člen rady města
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