Výpis z usnesení
3. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
20. prosince 2018

1/ Rozpočtové opatření č. 18/2018
Rada města
po projednání
3/19

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 18/2018:
a) na výdaje na platy a související výdaje zaměstnanců přijatých na veřejně
prospěšné práce ve výši 46 577 tis. Kč, zvýšení § 3639 – Komunální
služby a územní rozvoj bude hrazeno z přijaté dotace ze státního rozpočtu,
b) na úhradu výdajů jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Petřvaldu ve
výši 3,2 tis. Kč, zvýšení § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část bude
hrazeno z přijaté dotace ze státního rozpočtu,
c) na úhradu výdajů spojených se zpracováním Strategického plánu města
Petřvaldu ve výši 1 498 Kč, zvýšení § 6171 – Činnost místní správy bude
hrazeno z přijaté dotace od obcí,
d) na peněžité dary občanům ve výši 20 tis. Kč, zvýšení § 6171 - Činnost
místní správy bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol.
8115),
e) zvýšení pol. 4116 o částku 2 289 544 Kč (dotace ze státního rozpočtu na
pořízení kompostérů pro občany města Petřvald),
f) snížení pol. 8115 (zůstatek prostředků z minulého roku) o částku 2 289
544 Kč,
g) přesun částky 139,5 tis. Kč z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené na
§ 3713 – Změny technologií vytápění na poskytnutí dotace
Moravskoslezskému kraji účelově určenou na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.
_____________________________________________________________
2/ Pozemky

3/20

Rada města
po projednání
rozhodla
a) 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. 3154 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.
b) o uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě), spočívající v právu zřízení kanalizace
v rámci stavby „Kanalizace Podlesí“, a smluv o právu provést stavbu na
pozemcích v kat. území Petřvald u Karviné mezi vlastníky pozemků,
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dotčených stavbou kanalizace, dle přiloženého seznamu, a městem
Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald. Po splnění
podmínek uvedených v budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene.
c) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 3961/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 3965/4 a č.
3896/3, vše 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, 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. 6440 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní, kanalizační a plynové přípojky, ve prospěch vlastníka
pozemku parc. č. 947 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.
e) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 4550/5 v kat.
území Petřvald u Karviné za nájemné 9 Kč za m2 a rok s ….. od
01.01.2019, dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
f) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2387 a části parc. č. 2352 o
celkové výměře cca 74 m2, vše kat. území Petřvald u Karviné, dle
předloženého návrhu.
______________________________________________________________
3/ „Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald –
úsek č. 1 – dodatečné stavební práce č. 3“
Rada města
po projednání
3/21

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o
dílo č. 24/2018 ze dne 16.5.2018, v platném znění, pro „Opravu chodníku vč.
výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 1 – dodatečné
stavební práce č. 3“ se společností AWT REKULTIVACE a.s., Dělnická
41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ 47676175. Cena díla se
snižuje o 31 482,72 Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 5 231 396,99 Kč
bez DPH.
______________________________________________________________
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4/ „Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald –
úsek ul. K Pískovně – Michálkovická – dodatečné stavební práce č. 2“
Rada města
po projednání
3/22

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo č. 32/2018 ze dne 17.7.2018, v platném znění, pro „Opravu chodníku vč.
výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald – úsek ul. K Pískovně –
Michálkovická – dodatečné stavební práce č. 2“ se společností AWT
REKULTIVACE a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,
IČ 47676175. Cena díla se snižuje o 48 984 Kč bez DPH, cena celkem po
změně činí 2 074 513,84 Kč bez DPH.
_____________________________________________________________
5/ Žádosti a různé
Rada města
po projednání

3/23

rozhodla
a) o udělení souhlasu k provedení technického zhodnocení předmětu nájmu
nájemci Česká pošta, s.p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů
909/4, PSČ 225 99, Praha 25, dle předloženého návrhu.
b) o poskytnutí finančních darů občanům, kteří se v roce 2018 aktivně podíleli
na činnosti pro město, dle předloženého návrhu.
c) 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 2019
ve výši 37,57 Kč/m3 bez DPH, 43,20 Kč/m3 včetně 15% DPH.
d) o uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě č. 25/2001 o odchytu a ustájení psů a
koček a sběru uhynulých zvířat, kterým se mění článek 3. Cena plnění,
odstavec 3. 1. smlouvy s účinnosti od 1. 1. 2019, dle předloženého návrhu.
e) o poskytnutí dotace ve výši 139 500 Kč účelově určené na
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
2. výzva“ a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Petřvald s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
708 90 692 dle předloženého návrhu.
f) o odkoupení uzamykatelné závory na účelové komunikaci parc.č. 4022/6 v
k.ú. Petřvald u Karviné, od společnosti Asental Land, s.r.o., IČ 277 69 143,
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, za cenu max. přípustnou 19 360 Kč
včetně DPH.
bere na vědomí
g) výkaz o plnění rozpočtu k 30.11.2018.
h) informace starosty města.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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