Výpis z usnesení
86. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
7. srpna 2018

1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
86/467

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
____________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 12/2018
Rada města
po projednání

86/468

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 12/2018:
a) na výdaje na platy a související výdaje zaměstnanců přijatých na veřejně
prospěšné práce ve výši 300 tis. Kč, zvýšení § 3639 – Komunální služby a
územní rozvoj bude hrazeno z přijaté dotace ze státního rozpočtu (pol.
4116),
b) na pořízení vybavení a zajištění nových elektronických podpisů ve výši
98 tis. Kč, zvýšení § 6171 – Činnost místní správy bude hrazeno ze
zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
c) na zhotovení posuvných dveří na sekretariát městského úřadu ve výši
102 tis. Kč, zvýšení § 6171 – Činnost místní správy bude hrazeno ze
zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115).
____________________________________________________________
3/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2018
Rada města
po projednání

86/469

b e r e na v ě d o m í
a) rozbor hospodaření Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové
organizace za 1. pololetí 2018.
b) rozbor hospodaření Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald
Školní 246, příspěvkové organizace za 1. pololetí 2018.
______________________________________________________________
4/ Zpráva o plnění rozpočtu města Petřvaldu za 1. pololetí 2018

86/470

Rada města
po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit zprávu o plnění rozpočtu města Petřvaldu za 1. pololetí 2018.
1

____________________________________________________________
5/ Pozemky
Rada města
po projednání
86/471

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6239/2 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3175/1 v kat.
území Ostrava - Radvanice ……, 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 pozemku parc.
č. 3484/1 a parc. č. 3482/14, vše v kat. území Petřvald u Karviné,
spočívající v právu vedení vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka
pozemku parc. č. 3647/2, jehož součástí je stavba – Petřvald č. p. …..,
rodinný dům, v kat. území Petřvald u Karviné manželů ….., které bude
realizováno uzavřením smlouvy 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.
c) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1821/1
kat. území Petřvald u Karviné o výměře 688 m2 za nájemné 6 Kč za m2 a
rok s manželi ….. od 01.09.2018, dle předloženého návrhu.
d) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 5625/1
kat. území Petřvald u Karviné o výměře cca 280 m2 za nájemné 6 Kč za m2
a rok se spolkem MINAPERTA, z.s., IČ 06500382, zastoupený ředitelkou
Radmilou Kulínskou od 01.09.2018, dle předloženého návrhu.
e) nevyhovět žádosti ….. o pronájem pozemků parc. č. 570 o výměře 1 948
m2 a parc. č. 571 o výměře 2 429 m2, vše kat. území Petřvald u Karviné,
dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
f) rozhodnout o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 4624 – ostatní
komunikace o výměře cca 226 m2 kat. území Petřvald u Karviné formou
kupní smlouvy uzavřené s vlastníky pozemku ….. za kupní cenu ve výši
100 Kč za m2, dle předloženého návrhu.
g) rozhodnout o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 4623/5 – orná půda o
výměře cca 34 m2 kat. území Petřvald u Karviné formou kupní smlouvy
uzavřené s vlastníkem pozemku ….. za kupní cenu ve výši 100 Kč za m2,
dle předloženého návrhu.
h) rozhodnout o úplatném nabytí pozemku parc. č. 4590 – ostatní
komunikace o výměře 600 m2 kat. území Petřvald u Karviné formou kupní
smlouvy uzavřené s vlastníkem pozemku ….. za kupní cenu ve výši 100
Kč za m2, dle předloženého návrhu.
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i) neakceptovat nabídku úplatného převodu pozemku parc. č. 4591 – lesní
pozemek o výměře 79 m2 ve vlastnictví ….., dle předloženého návrhu.
j) nevyhovět žádosti ….. o odprodej pozemků parc. č. 1856/1, parc. č. 1856/2
a parc. č. 1856/26, vše kat. území Petřvald u Karviné, dle předloženého
návrhu.
k) vyhlásit záměr prodeje pozemku parc. č. 740/69 kat. území Petřvald
u Karviné, dle předloženého návrhu.
l) vyhlásit záměr prodeje části pozemku parc. č. 678 v kat. území Petřvald
u Karviné, dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
m) záměr propachtovat vodní dílo pod názvem „Sanace a rekonstrukce
kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v
Petřvaldě“ a vodní dílo pod názvem „Radnice, zpevněné plochy a
inženýrské sítě v Petřvaldě“, objekt SO 03 – Prodloužení splaškové
kanalizace od 01.01.2019, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
6/ Různé
Rada města
po projednání
86/472

rozhodla
a) v rámci stavby „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Petřvald“ v
grantovém řízení Oranžový přechod, o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí nadačního příspěvku č. OP 02_18 ve výši 120 000 Kč na
nasvětlení nově budovaného přechodu pro chodce na silnici I/59 ul.
Ostravská v blízkosti křižovatky s místní komunikací ul. Nejedlého, dle
předloženého návrhu.
b) v rámci stavby „Chodník podél ul. Závodní, k.ú. Petřvald u Karviné“ o
uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního
díla č. 2845/D/KA/2018 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.
c) v rámci stavby „Chodník podél ul. Závodní, k.ú. Petřvald u Karviné“ o
uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního
díla č. 2844/D/KA/2018 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.
d) o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti KAMITU REAL s.r.o.,
IČ 286 51 502, zastoupené jednatelem Ing. Miroslavem Tužinským v části
objektu č. p. 930, ul. Gen. Svobody v Petřvaldě, pronajaté nájemci
Ing. Miroslavu Tužinskému, IČ 60811951.
schvaluje
e) ceník služeb pro kulturní akce, jejichž hlavním organizátorem je město
Petřvald.
_______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Martina Polochová, DiS
členka rady
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