Výpis z usnesení
21. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
4. prosince 2019
1/ Kontrola usnesení

21/151

Rada města
po projednání
bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________

21/152

2/ Rozpočtové opatření č. 18/2019
Rada města
po projednání
s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 18/2019
a) na opravy oplocení mateřské školy na ul. 2. května ve výši 50 tis. Kč,
zvýšení § 3111 – Mateřské školy bude hrazeno z překročených
nedaňových příjmů (pol. 2322),
b) přesun částky 75 tis. Kč z pol. 5139 v rámci § 3113 – Základní školy na
projektovou dokumentaci na výměnu oken na základní škole na ul. Školní
a na revize elektrických spotřebičů,
c) na výdaje na školení pečovatelek a opravy automobilu pro pečovatelskou
službu ve výši 70 tis. Kč, zvýšení § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská
služba a podpora samostatného bydlení bude hrazeno z překročených
nedaňových příjmů (pol. 2111, pol. 2322),
d) na poplatky spojené s provozem platebního terminálu ve výši 3 tis. Kč,
zvýšení § 6310 – Obecné výdaje z finančních operací bude hrazeno z
překročených nedaňových příjmů (pol. 2329).
______________________________________________________________
3/ Odpisový plán Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246, příspěvkové organizace na rok 2019 a 2020

21/153

Rada města
po projednání
schvaluje
a) odpisový plán Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246, příspěvkové organizace na rok 2019, dle předloženého návrhu,
b) odpisový plán Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246, příspěvkové organizace na rok 2020, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
4/ Pozemky
Rada města
po projednání

21/154

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích
parc. č. 1837/1, č. 1837/18, č. 1837/19, č. 1837/21, č. 1837/22, č. 1837/23
a č. 1837/33, vše v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu

1

zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního
vedení ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ 04084063, které bude
realizováno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100 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. 6414/1, č. 4955/79 a č. 567/1, vše 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 u Karviné …, NNv, 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 4 000
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. 1639 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, ve prospěch pana ….., 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.
_______________________________________________________________
5/ Veřejná zakázka malého rozsahu Metropolitní síť – město Petřvald, I.
etapa

21/155

Rada města
po projednání
rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. 52/2019 ze dne 19. 8. 2019 pro dílo pod názvem „Metropolitní síť –
město Petřvald, I. etapa“ se společnosti TC servis, s.r.o., IČ 25533673, tř.
Tomáše Bati 1845, 76502 Otrokovice, dle předloženého návrhu. Cena díla se
navyšuje o 175 654,20 Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 1 702 458,20
Kč bez DPH.
______________________________________________________________
6/ Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna oken a osvětlení tělocvičny
ZŠ v Petřvaldě
Rada města

2

po projednání
21/156

schvaluje
znění Výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu v řízení podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, pod označením „Výměna oken a
osvětlení tělocvičny ZŠ v Petřvaldě“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
7/ Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava vzduchotechniky v sále
Kulturního domu v Petřvaldě
Rada města
po projednání

21/157

schvaluje
znění Výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu v řízení podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, pod označením „Oprava
vzduchotechniky v sále Kulturního domu v Petřvaldě“, dle předloženého
návrhu.
______________________________________________________________
8/ Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rada města
po projednání

21/158

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. 32/2019 ze dne 10.5.2019 pro stavbu pod názvem „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice“ se společnosti HAOSPOL s.r.o., IČ 25855506, 735 64
Havířov - Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12, dle předloženého návrhu. Cena
díla se navyšuje o 24 877,45 Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 4 066
800,45 Kč bez DPH.
_____________________________________________________________

21/159

9/ Veřejná zakázka malého rozsahu Projektová dokumentace –
Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní
Rada města
po projednání
rozhodla
z důvodu rozšíření předmětu díla, změny termínu a ceny v souladu s ust. §
222 odstavec 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2019 ze dne
3.4.2019 pro dílo pod názvem „Projektová dokumentace - Revitalizace školní
jídelny a družiny ŽS Školní“ se společnosti Kania a.s., IČ 26817853, Špálova
80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, dle předloženého návrhu. Cena díla se navyšuje
o 151 500 Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 872 000 Kč bez DPH.
______________________________________________________________
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21/160

10/ Obecně závazné vyhlášky
Rada města
po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vydat
a) Obecně závaznou vyhlášku města Petřvaldu č. 4/2019, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o regulaci používání zábavní
pyrotechniky.
b) 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 města Petřvaldu č. 5/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
c) 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 města Petřvaldu č. 6/2019 o místním
poplatku ze psů.
d) 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 města Petřvaldu č. 7/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
______________________________________________________________
11/ Organizační řád Městského úřadu v Petřvaldě a celkový počet
zaměstnanců města Petřvaldu zařazených do městského úřadu a
organizační složky - středisko údržby
Rada města
po projednání

21/161

schvaluje
a) v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. f) a ust. § 109, odst. 2)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Organizační řád Městského úřadu v Petřvaldě s účinnosti od 1. 1. 2020, dle
předloženého návrhu,
ukládá
b) tajemnici městského úřadu vyhlásit výběrové řízení na obsazení místa
vedoucího úředníka – vedoucí/ho odboru školství, kultury a tělovýchovy,
pověřuje
c) Mgr. Lucii Polkovou, vedoucí správního odboru řízením odboru školství,
kultury a tělovýchovy do doby jmenování vedoucí/ho tohoto odboru.
stanoví
d) počet zaměstnanců města Petřvald zařazených do městského úřadu a
organizační složky – střediska údržby – pro rok 2020, dle předloženého
návrhu.
_______________________________________________________________
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21/162

12/ Různé
Rada města
po projednání
rozhodla
a) o uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 17.12.2012 v Petřvaldě na ulici Gen. Svobody čp. 930, na pozemku
parc. č. 426/1 v kat. území Petřvald u Karviné, uzavřené mezi Ing.
Břetislavem Kozíkem, IČ 15446000 a městem Petřvald, náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, a to k 30. 11. 2019.
b) o uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo č. 77/2017 ze dne
8.11.2017 pro „Údržbu zeleně na hřbitově“ s dodavatelem Bohumil Šeda,
IČ 41062311, dle předloženého návrhu. Doba plnění se prodlužuje do
31.12.2023.
c) o uzavření Smlouvy o úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 2
územního plánu Petřvaldu dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění s navrhovatelem (žadatelem) o
změny územního plánu, kterému bylo vyhověno, dle předloženého návrhu.
d) 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, Petřvald,
zastoupenou farářem Mgr. Vítem Zatloukalem, za účelem pořádání
novoročního koncertu dne 5. ledna 2020.
e) o vyřazení switch AT inv. č. 4352, pořízeného v roce 2007 za cenu 23 562
Kč, zařazeného v evidenci drobného dlouhodobého hmotného majetku,
z evidence majetku města.
f) o odkoupení hmotného majetku Tenisového klubu Petřvald, z.s., dle
předloženého návrhu.
g) o poskytnutí finančního daru ve výši 4 400 Kč Charitě Ostrava na
dofinancování provozních nákladů souvisejících s poskytnutými službami
obyvatelce našeho města ….., dle předloženého návrhu.
h) o uzavření Dohody o zpracování osobních údajů v rámci provozování
městského kamerového dohlížecího systému města Petřvald mezi ČRKrajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30.
dubna 1682/24, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupeným ředitelem
brig. gen. Mgr. Tomášem Kuželem, firmou TC servis, s.r.o., IČ 25533673,
se sídlem tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice, zastoupenou
jednatelem Ing. Markem Kojeckým a městem Petřvald, náměstí Gen.
Vicherka 2511, 73541 Petřvald zastoupeným starostou Ing. Jiřím Lukšou,
dle předloženého návrhu.
i) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 uzavřenou s fy
FABEX MEDIA s.r.o., Kosmova 615/16, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ
26849976 zastoupenou jednatelem Mgr. Janem Mořkovským, dle
předloženého návrhu.
j) v rámci stavby „Chodník podél ul. Závodní u čp. 471“ o uzavření dohody
o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č.
3234/D/KA/2019 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.
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stanoví
k) dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení
vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády 341/2017 Sb. v pl.
znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2020 měsíční plat paní
Ing. Zdeňce Kozlovské, ředitelce Základní školy a Základní umělecké
školy Petřvald Školní 246, příspěvkové organizace a paní Bc. Andree
Doffkové, ředitelce Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové
organizace, dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
l) záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 62,36 m2 v přízemí domu
v Petřvaldě, na ulici Gen. Svobody č. p. 930 na pozemku prc. č. 426/1
v k.ú. Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.
schvaluje
m) odpis a likvidaci nalezených věcí č. 6/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016,
11/2016 a 12/2016 v majetku města z agendy ztrát a nálezů, dle
předloženého návrhu.
n) předloženou Směrnici pro oběh účetních dokladů a ostatních přísně
zúčtovatelných tiskopisů, vedení účetnictví a vedení evidence majetku
města Petřvaldu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
o) schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00655/2019/RRC o spolupráci při
realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva“.
p) vzít na vědomí Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Petřvald za rok 2019.
bere na vědomí
q) termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2020
RM: 16.1., 13.2., 12.3., 16.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11.,
3.12.
ZM: 26. 2., 22. 4., 24. 6., 26. 8., 21. 10. a 16. 12.
r) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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