Výpis z usnesení
6. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo
dne 26. června 2019
__________________________________________________________________________

1/ Zastupitelstvo města
6/1

a)

schvaluje
přednesený program jednání

b)

volí
návrhovou komisi ve složení: Miroslava Kršáková, Kamila Kantorová,
Libor Kulínský
ověřovatele zápisu: doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D., Pavel Gorovič

c)

b ere na vědomí
- provedenou kontrolu usnesení.
- zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.

______________________________________________________________
2/ Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek měst a obcí okresu Karviná za rok 2018

6/2

Zastupitelstvo města
po projednání
bere na vědomí
v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Svazku měst a obcí
okresu Karviná za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná za
rok 2018 a zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu
Karviná, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
3/ Rozpočtové opatření č. 9/2019
Zastupitelstvo města
po projednání

6/3

schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2019:
a) přesun částky 900 tis. Kč z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních
komunikací na § 2212 – Silnice na realizaci stavby „Stavební úpravy
chodníku a místní komunikace ul. Březinská“,

b) na převod daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2018 ve výši
1 160 340 Kč, zvýšení § 6399 – Ostatní finanční operace bude hrazeno
z překročených daňových příjmů.
_______________________________________________________________
4/ Pozemky
Zastupitelstvo města
po projednání
6/4

rozhodlo
a) o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 627 (nově vzniklé parc. č. 627/2
o výměře 22 m2) v kat. území Petřvald u Karviné za kupní cenu 2 662 Kč
formou kupní smlouvy uzavřené se společností Asental Land s.r.o.,
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27769143, dle
předloženého návrhu.
b) o úplatném převodu části pozemku parc. č 427/2 – zahrada o výměře cca
700 m2 v kat. území Petřvald u Karviné panu ……, bytem ….., který bude
realizován takto:
ba) bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, za následujících
podmínek:
- faktické zahájení realizace stavby nejpozději do 31.12.2021,
- ukončení stavby nejpozději do dvou let od vydání stavebního
povolení,
- prodej bude uskutečněn až po zapsání stavby do katastru nemovitostí,
- po dobu 10 let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
bude pozemek užíván k účelu, ke kterému byl prodán.
bb) po splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě bude
uzavřena kupní smlouva.
Kupní cena bude činit 600 Kč za m2.
c) o úplatném převodu části pozemků parc. č. 2353 (nově vzniklé parc. č.
2353/2 – ostatní plocha o výměře 57 m2) a parc. č. 2387 (nově vzniklé
parc. č. 2387/2 - ostatní plocha o výměře 13 m2), vše v kat. území Petřvald
u Karviné manželům ……, oba bytem …… formou kupní smlouvy za
cenu ve výši 22 030,00 Kč, dle předloženého návrhu.
d) nevyhovět žádosti společnosti Thronum servis s.r.o., Matěje Kopeckého
675/21, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 27841359 o odprodej pozemků parc.
č. 4022/5, parc. č. 4023/2 a parc. č. 4026/1, vše v kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
e) neakceptovat nabídku manželů ……, oba bytem ….., na úplatný převod
veřejné komunikace včetně pozemků parc. č. 6157/5 a prac.č. 6158/2, vše
v kat. území Petřvald u Karviné do vlastnictví města Petřvald, dle
předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
5/ Zadání změny č. 2 územního plánu města Petřvaldu
Zastupitelstvo města
po projednání

6/5

bere na vědomí
a) vyhodnocení veřejnoprávního projednání návrhu zadání změny č. 2
územního plánu Petřvaldu,
schvaluje
b) podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
zadání změny č. 2 územního plánu Petřvaldu upravené podle výsledků
veřejnoprávního projednání.
_______________________________________________________________
6/ Různé
Zastupitelstvo města
po projednání

6/6

ruší
a) usnesení č. 28/4 o) ze dne 8. 10. 2014, které zní: „Zastupitelstvo města po
projednání souhlasí s postupem při převodu pozemků pod garážemi v
lokalitě Holubova kolonie v Petřvaldě do vlastnictví města Petřvaldu, dle
předloženého návrhu“.
bere na vědomí
b) informaci o možnosti zvýšit na území města koeficientem daň z
nemovitých věcí.
c) informace starosty a místostarosty města.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta města

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta

