Výpis z usnesení
84. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
10. července 2018

1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
84/456

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
____________________________________________________________
2/ Pozemky
Rada města
po projednání

84/457

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6395 v kat. území 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 3365/16, ……., 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.
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 3150 v kat. území 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 3155, ……, 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.
c) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 1123 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení dvou
vodovodních a dvou kanalizačních přípojek, ve prospěch vlastníka
pozemku parc. č. 1276/2 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.
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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.
d) o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívající v právu umístění a provozování podzemního
kabelového vedení na pozemku parc. č. 6400/3 kat. území Petřvald u
Karviné mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390,
vlastníkem pozemku, a městem Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511,
735 41 Petřvald, IČ 00297593. Po splnění podmínek uvedených v budoucí
smlouvě bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti,
dle předloženého návrhu.
e) o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 26.04.1993, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 12.02.2007 na pronájem pozemku parc. č. 4546/17 o
výměře 100 m2 a části pozemku parc. č. 4546/1 o výměře 56 m2, vše v
katastrálním území Petřvald u Karviné, uzavřené mezi ………. a městem
Petřvald, se sídlem Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald (nyní náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald), s účinnosti od 01.01.2019, dle
předloženého návrhu.
f) o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 29.09.2015 na
pronájem části pozemku parc. č. 5625/1 o výměře cca 280 m2 v
katastrálním území Petřvald u Karviné, uzavřené mezi …… a městem
Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, ke dni 31.08.2018,
dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
g) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1821/1 kat. území Petřvald u
Karviné o výměře cca 688 m2, dle předloženého návrhu.
h) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5625/1 v kat. území Petřvald u
Karviné o výměře cca 280 m2 od 01.09.2018, dle předloženého návrhu.
____________________________________________________________
3/Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele zemního plynu pro
město Petřvald
Rada města
po projednání
84/458

rozhodla
pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Sdružené
služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové
organizace“ o uzavření smluv s uchazečem Pražská plynárenská a.s., IČ
60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, dle
předloženého návrhu.
____________________________________________________________________

4/Koncese malého rozsahu pod názvem
vodohospodářské infrastruktury v Petřvaldu“

„Výběr

provozovatele

Rada města
po projednání
84/459

rozhodla
na základě Protokolu o otevírání obálek s nabídkami a Protokolu o posouzení
nabídek ze dne 4. 7. 2018 o výběru nejvhodnější nabídky koncese malého
rozsahu pod názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v
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Petřvaldu“ uchazeče Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ
45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, jehož
nabídka splnila zadání uvedené v koncesní dokumentaci. Nabízená cena pro
stočné v roce 2019 činí 38,05 Kč bez DPH/m3.
_______________________________________________________________
5/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Oprava místních
komunikací v roce 2018 II.“
Rada města
po projednání
84/460

rozhodla
na základě Protokolu o otvírání obálek a jednání hodnotící komise ze dne 9. 7.
2018 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu pod
označením „Oprava místních komunikací v roce 2018 II.“ a o uzavření
smlouvy se společnosti STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5“, která má nejnižší celkovou nabídkovou cenu
334 686,28 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
6/ Různé
Rada města
po projednání

84/461

rozhodla
a) o uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor
v objektu Kulturního domu ze dne 24. 9. 2015 v Petřvaldě na ulici
Kulturní č. p. 26, na pozemku parc. č. 46/3 v kat. území Petřvald u
Karviné, uzavřené mezi ……. a městem Petřvald, náměstí Gen. Vicherka
2511, 735 41 Petřvald, k datu 31. 7. 2018.
b) o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor v 1. nadzemním
podlaží v Petřvaldě na ulici Šenovská č. p. 356, na pozemku parc. č. 5624
v k.ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem MINAPERTA, z.s., IČ 06500382 se
sídlem v Petřvaldě, Zahradní 1553, PSČ 735 41, zastoupené jednatelkou
Radmilou Kulínskou za účelem provozování dětské skupiny, dle
předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od
1. 9. 2018.
c) o uzavření smluv o výpůjčce a darování kompostérů občanům města
Petřvaldu, dle předloženého návrhu.
d) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 4. 2018 mezi
městem Petřvald a společností ELEKTRO – Vajdík, spol. s r.o., IČ
268 222 29, dle předloženého návrhu.
e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč s Českým kynologickým
svazem ZKO Petřvald – 004, Na Hranici 655, 735 41 Petřvald,
IČ 63025116 dle předloženého návrhu. Neinvestiční dotace je účelově
vázaná na opravu zatékající střechy na budově klubovny ZKO Petřvald.
f) o poskytnutí finančního daru a o uzavření darovací smlouvy o poskytnutí
finančního daru ve výši 10 000 Kč s Nadací LANDEK Ostrava,
Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 60340053 dle
předloženého návrhu. Finanční dar je určen na podporu projektů dle
Nadačního programu pro rok 2018, jehož účelem je zachování hornických
technických a kulturních památek a tradic.
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schvaluje
g) úpravu Zásad pro pronájmy Kulturního domu Petřvald na ul. Kulturní
č. p. 26 ve znění dle přílohy s účinností k 1. 9. 2018.
h) rozšíření seznamu subdodavatelů zhotovitele AWT REKULTIVACE a.s.,
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ 47676175, stavby
pod názvem „Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.
Petřvald – úsek č. 1“ o dodavatele elektroprací ELSPOL – Gattnar s.r.o.,
Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov, IČ 25865455.
bere na vědomí
i) výkaz o plnění rozpočtu k 31. 5. 2018.
j) vytvoření zóny „30“ na místních komunikacích ul. Polní, U Kovárny, Na
Pustkách, U Hřiště a U Kulturního domu, dle předložené dokumentace,
k) informaci Statutárního města Havířova o zavedení bezplatné přepravy
cestujících do 18 let věku a cestujících nad 65 let věku Městskou
hromadnou dopravou Havířov s účinností od 1. 7. 2018.
l) informace starosty města.
_______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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