Výpis z usnesení
62. schůze Rady města Petřvald, která se konala
12. srpna 2021
62/434

Kontrola plnění usnesení Rady města Petřvald
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Rady města Petřvald ve znění dle důvodové zprávy.

62/435

Rozpočtové opatření č. 9/2021
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2021:
1. na opravu elektroinstalace výtahu a pojezdu a porevizní opravy výtahu ve smuteční
obřadní síni ve výši 150 tis. Kč, zvýšení § 3632 – Pohřebnictví bude hrazeno ze zůstatku
prostředků minulého roku (pol. 8115),
2. na poskytnutí věcného daru obcím postiženým živelnou pohromou ve výši 165 tis.
Kč, zvýšení § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
3. na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců městského úřadu ve výši 100 tis. Kč,
zvýšení § 6171 – Činnost místní správy bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého
roku (pol. 8115).

62/436

Rozpočtové opatření č. 10/2021
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald schválit rozpočtové opatření č. 10/2021 ve znění:
1. snížení pol. 1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátci o 1 157 996 Kč,
2. zvýšení pol. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
státního rozpočtu o 1 157 996 Kč (jednorázový nevratný příspěvek určený ke zmírnění
negativních dopadů působnosti zákona o kompenzačním bonusu na daňové příjmy).

62/437

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2021 - Základní
škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
rozbor hospodaření Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246,
příspěvkové organizace za 1. pololetí 2021.

62/438

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2021 - Mateřská
škola Petřvald 2. května 1654
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
rozbor hospodaření Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace za
1. pololetí 2021.
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62/439

Zpráva o plnění rozpočtu města Petřvaldu za 1. pololetí 2021
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald schválit
zprávu o plnění rozpočtu města Petřvaldu za 1. pololetí 2021.

62/440

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – vodovodní přípojka
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č. 3484/2
v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní přípojky, ve
prospěch vlastníků pozemku parc. č. 3482/13 v kat. území Petřvald u Karviné pana…..,
nar. ….., bytem ….. a paní….., nar. ….., 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.

62/441

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – vodovodní přípojka a
přípojka splaškové kanalizace (PAPERMAX, s.r.o.)
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc. č. 4880 v kat.
území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení vodovodní přípojky a přípojky
splaškové kanalizace, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4921/71 v kat. území
Petřvald u Karviné společnosti PAPERMAX, s.r.o., se sídlem Dukelská 1148, Lyžbice,
73961 Třinec, IČ 04296966, 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 za každou
přípojku, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným
právním předpisem.

62/442

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – ČEZ Distribuce–stavba:
Petřvald u Karviné 4514/1, 14RD, DTS, VNk
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích parc. č. 4437/2,
parc. č. 4434/1 a parc. č. 4518/1, vše v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající
v právu umístění podzemního kabelového vedení NN a VN, ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ: 24729035 (stavba –
Petřvald u Karviné 4514/1, 14 RD, DTS, Vnk), 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 10 000 Kč, ke které
bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem.
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62/443

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – vodovodní přípojka
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích parc. č. 1615/6
a parc. č. 1639, vše v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 1615/3 v kat. území
Petřvald u Karviné paní ….., nar. ….., bytem ….. a pana ….., nar. ….., 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,
dle předložené důvodové zprávy.

62/444

Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – přípojka vody a
kanalizační přípojka – zrušení usnesení
Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) – přípojka vody, přípojka
dešťové a splaškové kanalizace
Rada města Petřvald po projednání
1. ruší
usnesení č. 59/375 ze dne 09.06.2021, kterým rozhodla o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích parc. č. 427/2 a parc. č. 6400/20, vše v kat.
území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení přípojky vody a kanalizační
přípojky, ve prospěch budoucího vlastníka pozemku parc. č. 427/6 v kat. území Petřvald
u Karviné pana ….., nar. ….., 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 2 000 Kč za každou
přípojku, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným
právním předpisem, dle předložené důvodové zprávy.
2. rozhodla
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích parc. č. 427/2 a
parc. č. 6400/20, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení přípojky
vody a přípojky dešťové kanalizace a na pozemcích parc. č. 427/5, parc. č. 6400/25,
parc. č. 429/23 a parc. č. 429/1, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, spočívající v právu
vedení přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch budoucího vlastníka pozemku parc.
č. 427/6 v kat. území Petřvald u Karviné pana ……, nar. ….., 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 2 000 Kč za každou
přípojku, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným
právním předpisem, dle předložené důvodové zprávy.
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62/445

Vyhlášení záměru prodeje části budovy na pozemku parc. č. 2/3 a části pozemku
parc. č. 2/3, vše v kat. území Petřvald u Karviné
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald vyhlásit
záměr prodeje části budovy na pozemku parc. č. 2/3 a části pozemku parc. č. 2/3 o
výměře cca 44 m2, vše v kat. území Petřvald u Karviné, dle předložené důvodové
zprávy.

62/446

Nabytí části pozemků parc. č. 4501/3, parc. č. 4401/1, parc. 4402, parc. 4403, parc.
č. 4404/1, parc. č. 4404/10, parc. č. 6396/8, parc. č. 6396/22 a parc. č. 4414, vše v k.
ú. Petřvald u Karviné v rámci stavby „ Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě“
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald rozhodnout
1. o bezúplatném nabytí části pozemku parc. č. 4501/3 (nově vzniklé parc. č. 4501/7 o
výměře 28 m2) v k. ú. Petřvald u Karviné formou darovací smlouvy uzavřené s manželi
……, nar. ….., oba bytem ……,
2. o bezúplatném nabytí části pozemku parc. č. 4401/1 (nově vzniklé parc. č. 4401/3 o
výměře 1m2) v k. ú. Petřvald u Karviné formou darovací smlouvy uzavřené s paní ……,
nar. ….., bytem ……,
3. o bezúplatném nabytí části pozemků parc. č. 4402 (oddělen díl „c“ o výměře 0,01
m2), parc. č. 4403 (oddělen díl „d“ o výměře 5 m2), parc. č. 4404/1 (oddělen díl „e+f“ o
výměře 9 m2), následně díly „c“, „d“, „e+f“ budou sloučeny do nově vzniklého pozemku
parc. č. 6396/116, vše k. ú. Petřvald u Karviné formou darovací smlouvy uzavřené se
společnosti EUTECH akciová společnost, Nádražní 1617/1, 78501 Šternberk, IČ
47151421 (vlastník podílu ½) a panem ……, nar. ……, bytem ….. (vlastník podílu ½),
4. o bezúplatném nabytí části pozemků parc. č. 4404/10 (oddělen díl „g“ o výměře 8
m2) a parc. č. 6396/8 (oddělen díl „k“ o výměře 8 m2) následně díly „g“ a „k“ budou
sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 6396/116, vše k. ú. Petřvald u Karviné
formou darovací smlouvy uzavřené se společnosti EUTECH akciová společnost,
Nádražní 1617/1, 78501 Šternberk, IČ 47151421,
5. o bezúplatném nabytí části pozemků parc. č. 6396/22 (nově vzniklé parc. č. 6396/106
o výměře 1m2, také oddělen díl „h“ o výměře 55 m2) a parc. č. 4414 (oddělen díl „g“ o
výměře 4 m2) následně díl „h+g“ bude sloučen do nově vzniklého parc. č. 6396/105 o
výměře 59 m2, vše v k. ú. Petřvald u Karviné formou darovací smlouvy uzavřené s
manželi ….., nar. ….., oba bytem ……,
dle předložené důvodové zprávy.

62/447

Nabytí části pozemků parc. č. 6396/19, parc. č. 6396/21, parc. č. 6396/30, parc. č.
6396/39 a parc. č. 6396/17, vše v k. ú. Petřvald u Karviné v rámci stavby „ Chodník
podél ul. Závodní v Petřvaldě“ (SSMSK)
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald rozhodnout
o bezúplatném nabytí části pozemků parc. č. 6396/19, parc. č. 6396/21, parc. č.
6396/30, parc. č. 6396/39 a parc. č. 6396/17, vše v k. ú. Petřvald u Karviné formou
darovací smlouvy uzavřené s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692, dle předložené důvodové zprávy.
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62/448

Výzva k podání nabídek na odkup pozemků parc.č. 3791, parc.č. 5444/1, parc.č.
644/22 a parc. č. 1250/3, vše k. ú. Petřvald u Karviné
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald schválit
znění výzvy k podání nabídek na odkup pozemků parc. č. 3791, parc. č. 5444/1, parc.
č. 644/22 a parc. č. 1250/3, vše k. ú. Petřvald u Karviné, dle upravené důvodové zprávy.

62/449

Vydržení nemovité věci-dešťová kanalizace
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald prohlásit,
že město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 73541 Petřvald, IČ 00297593, je
řádným a poctivým držitelem nemovité věci - dešťové kanalizace na pozemcích parc.
č. 740/374 – ostatní plocha a parc. č. 5053 – vodní plocha, vše kat. území Petřvald u
Karviné, ve smyslu § 1091 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, dle předložené důvodové zprávy.

62/450

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald schválit
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04321961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky mezi smluvními stranami Státní fond životního prostředí
České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha11, IČO 000 20 729 a město Petřvald,
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČO 002 97 593

62/451

Poskytnutí dotací Moravskoslezskému kraji z rozpočtu města Petřvald na projekt
„Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
1. o poskytnutí dotace ve výši 22 500,- Kč účelově určenou na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a o uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Petřvald s Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692 dle předloženého návrhu.
2. o poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč účelově určenou na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a o uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Petřvald s Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692 dle předloženého návrhu.

62/452

Žádost o výjimku ze stavební uzávěry
Rada města Petřvald po projednání
podle ustanovení § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění
rozhodla
o nepovolení výjimky z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního
opatření o stavební uzávěře na pozemku parc. č. 3482/67 v katastrálním území Petřvald
u Karviné.
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62/453

Obecně závazná vyhláška města Petřvald o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství č.1/2021
Rada města Petřvald po projednání
na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů,
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald vydat
Obecně závaznou vyhlášku města Petřvald č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, ve znění dle důvodové zprávy.

62/454

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství č. 2/2021
Rada města po projednání
v souladu s § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald vydat
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství č. 2/2021 ve znění dle důvodové zprávy.

62/455

Možnost stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald vzít na vědomí
informaci o možnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou jeden místní koeficient,
kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé nemovité věci na území celé obce, ve
znění dle důvodové zprávy.

62/456

Stanovení termínu schůzí Rady města Petřvald a jednání Zastupitelstva města
Petřvald pro rok 2022
Rada města Petřvald po projednání
1. s c h v a l u j e
termíny konání schůzí Rady města Petřvald v roce 2022 ve znění dle důvodové zprávy
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Petřvald
2.1. schválit termíny pro jednání Zastupitelstva města Petřvald pro rok 2022,
2.2. vzít na vědomí termíny schůzí Rady města Petřvald pro rok 2022,
ve znění dle důvodové zprávy.

62/457

Změna půjčovní doby knihovny mimo letní prázdniny
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
změnu půjčovní doby knihovny mimo letní prázdniny ve znění dle důvodové zprávy.
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62/458

Přerušení činnosti ŠD v době školních prázdnin ve školním roce 2021/2022
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
přerušení činnosti školní družiny v době prázdnin ve školním roce 2021/2022, ZŠ a ZUŠ
Petřvald Školní 246, 735 41 Petřvald, příspěvková organizace v době od 27.10. a
29.10.2021 (podzimní prázdniny), 23.12.2021 – 02.01.2022 (vánoční prázdniny),
04.02.2022 (pololetní prázdniny), 07. – 13.03.2022 (jarní prázdniny), 14.04.2022
(velikonoční prázdniny) a 01.07.2022 – 31.08.2022 (letní prázdniny).

62/459

Smlouva č. 16432 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční
výstavbou
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o uzavření smlouvy č. 16432, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., IČ 451 93 665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou v rámci
stavby „Most ev. č. M2 přes Holotovecký potok na ul. V Zimném dole v Petřvaldu“,
ve znění dle předložené důvodové zprávy.

62/460

AWT Rekultivace-nabídka na odkup akcií společnosti Depos Horní Suchá, a.s.
Rada města Petřvald po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Petřvald neakceptovat
nabídku společnosti AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald na
prodej 30 ks akcií společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČ 47677287, Solecká 1321/1,
735 Horní Suchá, dle předložené důvodové zprávy.

62/461

Návrh na uzavření Dodatku č.1 k příkazní smlouvě č. 35/2020 - Výkon technického
dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi stavby „Snížení energetické
náročnosti vč. rozšíření kapacity MŠ a sanace suterénu budovy MŠ Šenovská 356,
Petřvald 735 41“
Rada města Petřvald po projednání
v souladu s ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 35/2020 ze dne 14.05.2020 pro Výkon
technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi stavby „Snížení
energetické náročnosti vč. rozšíření kapacity MŠ a sanace suterénu budovy MŠ
Šenovská 356, Petřvald 735 41“ se společností FLAGRO, a.s., IČ 28644344, Špálova
80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz. Termín ukončení služby se prodlužuje k datu 15.10.2021
a cena služby se navyšuje o 43 500,- Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 393 500,Kč bez DPH, ve znění dle předložené důvodové zprávy.

62/462

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735
41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby
MŠ“.
Rada města Petřvald po projednání
v souladu s ust. § 222 odstavec 5) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
rozhodla
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v souladu s o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.09.2020 pro akci
„Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a
přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby MŠ“ (dále jen „stavba“) ve znění dle
přílohy.
62/463

Dodatek č. 2 k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení
„Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald“
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17/2021 ze dne 8.4.2021 pro zajištění
dodatečných stavebních prací veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení pod
názvem „Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald“ se společností „FATRA Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., IČ 25396293, se sídlem Školní 863, 73514
Orlová“, dle předloženého návrhu. Cena díla se navyšuje o 474 981,92 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí 9 068 365,63 Kč bez DPH.

62/464

Dodatek č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Stavební údržba
mostu M7 na ul. V Olšině v Petřvaldě“
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18/2021 ze dne 22.4.2021 pro stavbu pod
názvem „Stavební údržba mostu M7 na ul. V Olšině v Petřvaldě“ se společností
„STAVBY A STATIKA spol. s r.o., IČ 29451809, 1. máje 230, 739 61 Třinec“, dle
předloženého návrhu. Cena díla se navyšuje o 113 809,26 Kč bez DPH, cena celkem po
změně činí 981 772,48 Kč bez DPH, záruka na asfaltové vrstvy vozovky se prodlužuje
na 120 měsíců.

62/465

Zrušení veřejné zakázky „Odborné učebny, ZŠ Školní 246 – město Petřvald“ podle
ustanovení § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rada města Petřvald po projednání
v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
rozhodla
o zrušení podlimitní veřejné zakázky „Odborné učebny, ZŠ Školní 246 – město
Petřvald“, dle předložené důvodové zprávy

62/466

Ukončení smlouvy a uzavření nové rámcové smlouvy na zimní údržbu místních
komunikací
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
1. o ukončení Rámcové smlouvy o dílo č. 56/2019 ze dne 25.9.2019 na zajištění zimní
údržby místních komunikací, a to ke dni 31.10.2021 se společností „SMO, městská
akciová společnost Orlová, IČ 60793163, Okružní 988, 735 14 Orlová“.
2. o uzavření Rámcové smlouvy o dílo pro zajištění zimní údržby místních komunikací
se společností „AWT Rekultivace a.s., IČ 47676175, Rychvaldská 2012, 735 41
Petřvald, dle předložené důvodové zrprávy.
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62/467

Organizační a různé
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
1. informace starosty a místostarosty,
2. změnu termínu 21.jednání Zastupitelstva města Petřvald z původního termínu
25.8.2021 na 1.9.2021,
3. změny termínů konání Rady města Petřvald z 9.9.2021 na 16.9.2021 a ze 14.10.2021
na 11.10.2021,
4. změnu četnosti svozu plastů pro letní období (červen-srpen) 2022 na 2x měsíčně.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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