Výpis z usnesení
1. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
19. listopadu 2018
1/ Jednací řád Rady města Petřvaldu
Rada města
po projednání
1/1

vydává
Jednací řád Rady města Petřvaldu.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 16/2018
Rada města
po projednání

1/2

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 16/2018:
a) přesun částky 150 tis. Kč z pol. 5169 na pol. 5171 v rámci § 2212 – Silnice
na opravy místních komunikací,
b) na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb ve výši 300 tis. Kč,
zvýšení § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení bude hrazeno z přijatého neinvestičního transferu od
kraje,
c) na úhradu výkonu některých činností obecní policie na území města
Petřvaldu ve výši 50 tis. Kč, zvýšení § 5511 – Bezpečnost a veřejný
pořádek bude hrazeno ze zůstatku prostředků z minulého roku (pol. 8115),
d) na odvoz tříděného odpadu ve výši 400 tis. Kč, zvýšení § 3722 – Sběr a
svoz komunálních odpadů bude hrazeno ze zůstatku prostředků z minulého
roku (pol. 8115).
_____________________________________________________________
3/ Rozpočet města Petřvaldu na rok 2019
Rada města
po projednání

1/3

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
2019,
b) vzít na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2019.
______________________________________________________________
4/ Pozemky
Rada města
po projednání

1/4

rozhodla

1

a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 1582 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č.
1584/6, jehož součástí je stavba – Petřvald č. p. 1987, rodinný dům, v kat.
území Petřvald u Karviné paní ……, 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 pozemcích
parc. č. 1837/1, č. 1837/2, č. 1837/18, č. 1837/19, č. 1837/21, č. 1837/23,
č. 1837/24, č. 1837/25, č. 1837/26, č. 1837/27, č. 1837/28, č. 1837/29, č.
1837/31, č. 1837/32, č. 1837/33, č. 1837/34, č. 1837/37, č. 1837/38 č.
1837/39 a č. 1837/42, vše v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu zřízení, provozování a údržby sítě elektronických komunikací
(zemní přípojka optického kabelu), ve prospěch společnosti VEJNET.CZ
s.r.o., Rudé armády 970/2b, 734 01 Karviná - Mizerov, IČ 28621468
(zastupující společnost VanCo.cz s.r.o., Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha
1, IČ: 25762702), 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 stanovenou
znaleckým posudkem, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
výši stanovené platným právním předpisem.
c) o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívající v právu umístění a provozování podzemního
vedení sítě elektronických komunikací na pozemcích parc. č. 427/4, parc.
č. 6400/18 a parc. č. 6400/3, vše v 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
pozemků 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.
d) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 5546/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 5547, jehož
součástí je stavba - Petřvald č. p. 842, stavba rod. dům, v kat. území
Petřvald u Karviné společnosti Veritas Property s.r.o., Dr. Martínka
1419/16, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 03768481, které bude
realizováno takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu,
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- 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 2000
Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem
e) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č.
4546/16 o výměře 100 m2 v kat. území Petřvald u Karviné, za nájemné
6,00 Kč za m2 a rok s paní ….., bytem ….. od 01.01.2019, dle
předloženého návrhu.
vyhlašuje
f) vyhlašuje záměr pronájmu pozemku parc. č. 4550/5 v kat. území Petřvald
u Karviné od 01.01.2019, dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
g) vyhlásit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1817/4 v kat. území
Petřvald u Karviné, dle předloženého materiálu.
h) vyhlásit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1817/5 v kat. území
Petřvald
u Karviné, dle předloženého materiálu.
i) vyhlásit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1824/10 v kat. území
Petřvald u Karviné, dle předloženého materiálu.
j) rozhodnout o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 6396/5 (nově vzniklé
parc. č. 6396/100) o výměře 108 m2 v kat. území Petřvald u Karviné
formou smlouvy uzavřené s vlastníkem pozemku Asental Land, s.r.o.,
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 27769143, za cenu ve výši 40 Kč
za m2, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
5/ Zřízení komisí rady
Rada města
po projednání
1/5

zřizuje
a)
b)
c)
d)
e)

komisi dopravy,
komisi školství, tělovýchovy a kultury,
komisi bytovou a sociálního zabezpečení,
komisi pro občanské záležitosti,
redakční radu Petřvaldských novin,

volí
f) předsedou komise dopravy Ing. Jaromíra Ručku,
členy komise: Jiřího Matušínského, Karla Pyrchalu, Romana Poledníka,
Bc. Martina Vojáčka, Radka Barwika, Dalibora Kereškéniho, Jiřího Fojtu.
g) předsedou komise školství, tělovýchovy a kultury Pavla Goroviče,
členy komise: Pavla Sekeru, Martina Grafa, Ivanu Powiesnikovou,
Bc. Tibora Szöcze, Břetislava Hečka, Mgr. Evu Bartošovou, Martina
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Franka, Ing. Zdeňku Kozlovskou, Bc. Andreu Doffkovou a Mgr. Ivanu
Pálovou.
h) předsedou komise bytové a sociálního zabezpečení Marii Pavlitovou,
členy komise: Petru Sodomkovou, Petra Gajdošíka, Kamilu Kantorovou,
Bc. Ivanu Rajdusovou a Danu Szotkowskou.
i) předsedou komise pro občanské záležitosti Mgr. Šárku Němcovou,
členy komise: Miroslavu Kršákovou a Petra Přečka.
j) předsedou redakční rady Petřvaldských novin paní Radmilu Kulínskou,
členy redakční rady: Mgr. Šárku Němcovou, Mgr. Miladu Římánkovou a
MUDr. Hynka Hrankaye.
______________________________________________________________
6/ Úkoly komisím rady pro volební období 2018 - 2022
Rada města
po projednání
1/6

ukládá
a) Komisi dopravy:
 Projednávat a navrhovat opatření v oblasti dopravy a místních
komunikací
Úkol stálý
Vyhodnocení: 2x ročně na schůzi rady v dubnu a listopadu každého roku
 Zabezpečit plnění dohodnutých úkolů při organizaci Petřvaldské pouti a
Otvíráku
Úkol stálý
Vyhodnocení: 1x ročně na schůzi rady v listopadu každého roku
b) Komisi školství, tělovýchovy a kultury
 Aktivně se zapojit do přípravy a realizace akcí, které jsou připraveny
v rámci spolupráce s polskými městy Jasenica a Strumieň
Úkol stálý
Vyhodnocení: 1x ročně na schůzi rady v listopadu každého roku
 Podílet se, dle potřeby, na přípravě a organizaci sportovních a kulturně
výchovných akcí pořádaných městem Petřvald
Úkol stálý
Vyhodnocení: 1x ročně na schůzi rady v listopadu každého roku
 Projednávat a navrhovat opatření ke stěžejním materiálům z oblasti
kultury, výchovy a sportu
Úkol stálý
Vyhodnocení: 1x ročně na schůzi rady v listopadu každého roku
c) Ostatní komise rady (bytová a sociálního zabezpečení, KPOZ a redakční
rada) se scházejí k jednání podle potřeby a realizují úkoly vyplývající
z jejich určení
Úkol stálý
Vyhodnocení: 1x ročně na schůzi rady v listopadu každého roku
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______________________________________________________________
7/ „Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald –
úsek č. 1 – dodatečné stavební práce č. 2“

1/7

Rada města
po projednání
rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 2 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. 2“ se společností AWT REKULTIVACE a.s., Dělnická
41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ 47676175. Cena díla se
navyšuje o 144 864,16 Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 5 262 879,71
Kč bez DPH. Lhůta plnění se prodlužuje o 20 kalendářních dní a činí tedy 206
kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
______________________________________________________________
8/ „Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald –
úsek ul. K Pískovně – Michálkovická – dodatečné stavební práce č. 1“
Rada města
po projednání

1/8

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. 32/2018 ze dne 17.7.2018 pro „Opravu chodníku vč. výměny kabelu
VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald – úsek ul. K Pískovně – Michálkovická –
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 310 779,84 Kč bez DPH, cena celkem po změně činí
2 123 497,84 Kč bez DPH.
______________________________________________________________
9/ Žádosti a různé
Rada města
po projednání

1/9

rozhodla
a) o uzavření dohody o ukončení dohody ze dne 26.02.2010 o užívání
zpevněné asfaltové plochy na pozemcích parc. č. 4754, č. 4755, č. 4756, č.
4757, č. 4759, č. 4946/1, č. 4955/24, č. 4955/25 a č. 4955/27 (nyní parc. č.
4754, č. 4955/27 a č. 4946/1), vše v kat. území Petřvald u Karviné,
uzavřené mezi Jiřím Ondruchem, ….. a městem Petřvald, Gen. Svobody
511 (nyní náměstí Gen. Vicherka 2511), 735 41 Petřvald ke dni
30.11.2018, dle předloženého návrhu.
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b) o uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v
objektu Střediska kulturních služeb ze dne 26. 2. 2010 v Petřvaldě na ulici
K Muzeu čp. 150, na pozemku parc. č. 36 v kat. území Petřvald u Karviné,
uzavřené mezi Jiřím Ondruchem, IČ: 11562242, ….. a městem Petřvald,
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, k datu 30.11.2018.
c) poskytnout 50% slevu při pronájmu sálu v kulturním domě na ulici
Kulturní čp. 26 v Petřvaldě Odborovému Klubu důchodců PS a ÚK závod
J. Fučík v Petřvaldě v době konání výroční členské schůze dne 21. 3. 2019
od 15.00 hod. do 17.00 hod. a členské schůze dne 12. 9. 2018 od 15.00
hod. do 17.00 hod.
d) o prominutí nájmu za místnost ve Středisku kulturních služeb, K Muzeu
čp. 150 v Petřvaldě při konání výborových schůzi Odborového Klubu
důchodců PS a ÚK závod J. Fučík v Petřvaldě, a to vždy první čtvrtek v
měsíci pro rok 2019.
e) o uzavření smlouvy o nájmu movité věci s firmou WEGAREST s.r.o., IČ
64591662, zastoupenou jednatelem společnosti panem Břetislavem
Hečkem, Březinská 1723, 735 41 Petřvald a městem Petřvald, IČ
00297593, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2018, dle předloženého
návrhu.
f) o uzavření Smlouvy o pronájmu římskokatolického kostela sv. Jindřicha v
Petřvaldě mezi nájemcem městem Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511,
Petřvald, zastoupeným starostou Ing. Jiřím Lukšou a pronajímatelem
Římskokatolickou farností Petřvald u Karviné, K Muzeu 414, 735 41
Petřvald, zastoupenou farářem Mgr. Vítem Zatloukalem za účelem
pořádání novoročního koncertu dne 6. ledna 2019 v 15.00 hod.
g) o vyřazení a prodeji konvektomatu CONVOTHERM OD 6.10 compakt
inv. číslo DHM 5545 za zůstatkovou účetní cenu ve výši 12 583 Kč, dle
předloženého návrhu.
h) o uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání ze dne 30.11.2016 v Petřvaldě na ulici Gen. Svobody čp. 930,
na pozemku parc. č. 426/1 v kat. území Petřvald u Karviné, uzavřené mezi
Ing. Miroslavem Tužinským, IČ 60811951, ….. a městem Petřvald,
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, k datu 31. 12. 2018.
i) o prominutí úhrady za pronájem místnosti č. 3 a kuchyňského prostoru ve
Středisku kulturních služeb základní organizaci Českého svazu žen, při
příležitosti výroční členské schůze konané dne 13.12.2018 v době od
15.30 hod. – 19.00 hod.
j) o uzavření Smlouvy mezi městem Petřvald, IČ 00297593 náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald a Statutárním městem Ostrava,
IČ 00845451 o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti území města Petřvald městskou hromadnou dopravou
společností Dopravní podnik Ostrava a.s., kde závazkový vztah se uzavírá
na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2024 s tím, že výše prokazatelné ztráty
pro období od 1. 1. 2019 do 31.12.2019 činí 1 236 659 Kč.
k) o odpisu a likvidaci nalezených věcí č. 5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015,
9/2015, 10/2015, 12/2015 a 14/2015 v majetku města z agendy ztrát a
nálezů, dle předloženého návrhu.
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l) o prodeji nalezené věci č. 13/2015 v majetku města z agendy ztrát a nálezů
formou obálkové metody, dle předloženého návrhu.
m) o nabytí nalezené věci č. 15/2015 v majetku města z agendy ztrát a nálezů
paní …... .
schvaluje
n) odpisový plán Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246, příspěvkové organizace, na rok 2018, dle předloženého návrhu.
o) odpisový plán Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246, příspěvkové organizace, na rok 2019, dle předloženého návrhu.
stanoví
p) že závěsného znaku se státním znakem České republiky mají právo ve
volebním období 2018 – 2022 užívat uvolnění členové zastupitelstva při
významných příležitostech, slavnostních obřadech a občanských sňatcích
ve smyslu § 657 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a dále ti členové zastupitelstva města, kteří jsou
zastupitelstvem pověřeni k výkonu občanských sňatků dle § 11 a), odst.1,
písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
svěřuje
q) ve volebním období 2018 – 2022 v souladu s § 102 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích v platném znění
finančnímu odboru:
 rozhodovací činnost ve věcech uzavírání nájemních smluv týkajících se
nájmu hrobových míst,
 rozhodovací činnost ve věcech prodlužování nájemních smluv u nájmů
bytů sjednaných na dobu určitou v těch případech, kdy nájemce užívá byt
řádně a plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy,
 rozhodovací činnost ve věcech uzavírání dohod o ukončení nájmu bytu.
správnímu odboru:
 uzavírání smluv na kulturní představení (divadelní, koncertní apod.) a
z toho vyplývající smlouvy s autorskými svazy (OSA, Dilia, Intergam
apod.),
 uzavírání smluv uzavíraných s tel. operátory na zřízení a zrušení
telefonního spojení a zřízení či zrušení internetového připojení k těmto
stanicím.
zmocňuje
r) starostu města k podepisování písemností a listin vyplývajících z právních
úkonů, které schválí ve volebním období 2018 – 2022 v rámci samostatné
působnosti rada města, smluv, jejichž rozhodování svěřila rada města
odborům městského úřadu a k podepisování písemností, pořízených
odbory městského úřadu v případech, kdy město vystupuje ve správních a
jiných řízeních ve veřejném zájmu jako samosprávný subjekt, dle
předloženého návrhu.
jmenuje
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s) Ing. Jiřího Lukšu, Ing. Petra Dvořáčka a příslušného vedoucího odboru
nebo zaměstnance realizujícího zakázku za členy komise pro výběrová
řízení malého rozsahu realizovaného podle schválených zásad pro aplikaci
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, o veřejných zakázkách.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
t) vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších
předpisů Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění OZV č. 1/2017 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
u) rozhodnout o návrzích na změnu územního plánu podle ustanovení § 46
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, následovně:
- zamítnout návrh …… na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemků parc. č. 644/5, 644/6, 644/7, 644/8 a 644/10 v kat.
území Petřvald u Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemků parc. č. 3165/2 a 3885/7 v kat. území Petřvald u
Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemku parc. č. 3358 v kat. území Petřvald u Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemku parc. č. 3398/1 v kat. území Petřvald u Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemku parc. č. 481 v kat. území Petřvald u Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemků parc. č. 644/17 a 1250/6 v kat. území Petřvald u
Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemků parc. č. 3256/6, 3256/35 a 3256/13 v kat. území
Petřvald u Karviné,
- zamítnout návrh …… na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemku parc. č. 3457/1 v kat. území Petřvald u Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemku parc. č. 1344/1 v kat. území Petřvald u Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemků parc. č. 4403, 4405/1, 4406, 4404/1 a 4402 v kat.
území Petřvald u Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemků parc. č. 906 a 907 v kat. území Petřvald u Karviné,
- zamítnout návrh ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemků parc. č. 2980/1 v kat. území Petřvald u Karviné,
- vyhovět návrhu ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
týkající se pozemku parc. č. 5728/1 v kat. území Petřvald u Karviné.
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vyhlašuje
v)

záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 101,86 m2 ve 2.
nadzemním podlaží v domě na ul. Gen. Svobody č.p. 930 na pozemku
par. č. 426/1 v k.ú. Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.

bere na vědomí
w) výkaz o plnění rozpočtu k 31.10.2018.
x) dodatek č.1 ke Směrnici k doplňkové činnosti – Zásady pro pronájem
místností za účelem vedení kroužku pro ZŠ a ZUŠ Školní 246, dle
předloženého návrhu.
y) plán inventur města Petřvald v roce 2018, dle předloženého návrhu.
z) termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2019
RM: 14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 8.7., 12.8., 9.9., 14.10., 11.11.,
2.12.
ZM: 20.2., 24.4., 26.6., 28.8., 30.10., 11.12.
aa)

informace starosty města, místostarosty a tajemnice MěÚ.

______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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