Výpis z usnesení
20. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
14. listopadu 2019
1/ Kontrola usnesení

20/142

Rada města
po projednání
bere na vědomí
- provedenou kontrolu usnesení.
- zprávy o činnosti komisí rady města.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 17/2019
Rada města
po projednání

20/143

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 17/2019
a) na úhradu části výdajů na realizaci projektu Den tradic města Petřvaldu ve
výši 50 tis. Kč, zvýšení § 3392 – Zájmová činnost v kultuře bude hrazeno
z neinvestičního přijatého transferu od kraje (pol. 4122),
b) snížení pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu o 61 763 Kč (dotace na výdaje na platy a související výdaje
zaměstnanců přijatých na veřejně prospěšné práce),
c) snížení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj o 61 763 Kč na
výdaje na platy a související výdaje zaměstnanců přijatých na veřejně
prospěšné práce.
______________________________________________________________
3/ Rozpočet města Petřvaldu na rok 2020

20/144

Rada města
po projednání
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
2020,
b) vzít na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2020.
_______________________________________________________________
4/ Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvaldu
Rada města
po projednání

20/145

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvaldu na rok 2021 – 2023,
dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
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5/ Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020
Rada města
po projednání
20/146

schvaluje
a) rozpočet Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246,
příspěvkové organizace na rok 2020, dle předloženého návrhu,
b) rozpočet Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové organizace
na rok 2020, dle předloženého návrhu,
c) odpisový plán Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní
246, příspěvkové organizace na rok 2020, dle předloženého návrhu,
d) odpisový plán Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové
organizace na rok 2020, dle předloženého návrhu,
e) střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Základní umělecké školy
Petřvald Školní 246, příspěvkové organizace na rok 2021 a 2022, dle
předloženého návrhu,
f) střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Petřvald 2. května 1654,
příspěvkové organizace na rok 2021 a 2022, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
6/ Návrh na vzdání se práva a prominutí pohledávek
Rada města
po projednání

20/147

rozhodla
o vzdání se práva a prominutí níže uvedených pohledávek:
a)
b)

neuhrazené faktury odběratelů,
neuhrazené nájemné za nájem bytů.

______________________________________________________________
7/ Pozemky
Rada města
po projednání
20/148

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
a) rozhodnout o bezúplatném nabytí podílu 1/10 na pozemku parc. č. 4255
v kat. území Petřvald u Karviné vč. komunikace formou darovací smlouvy
uzavřené s paní …….., nar. ….., bytem ……, dle předloženého návrhu.
b) rozhodnout o úplatném převodu pozemku parc. č. 6429, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba Petřvald, č. p. 558, bytový dům, o
celkové výměře 379 m2 v kat. území Petřvald u Karviné společnosti Open
cars s.r.o., Jedličkova 1356/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 29381461
formou kupní smlouvy za cenu ve výši 1 100 000 Kč, dle předloženého
návrhu.
c) rozhodnout o úplatném převodu hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví
města Petřvald, a to:
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− pozemku parc. č. 597/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Petřvald, č. p. 924, stavba pro administrativu, o celkové výměře 686
m2 ,
− pozemku parc. č. 597/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bez č.p./bez č.e., garáž, o celkové výměře 23 m2,
− pozemku parc. č. 597/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bez č.p./bez č.e., garáž, o celkové výměře 23 m2,
− pozemku parc. č. 598 - zahrada, o celkové výměře 167 m2;
− pozemku parc. č. 599 - zahrada, o celkové výměře 412 m2;
vše kat. území Petřvald u Karviné formou kupní smlouvy uzavřené
s Jánem Samkem, nar. 04.10.1963, bytem V Zimném dole 1527, 735 41
Petřvald za cenu ve výši 1 400 000 Kč, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
8/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením Projektová
dokumentace – Regenerace veřejného prostranství
Rada města
po projednání
20/149

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 41/2019
ze dne 24. 6. 2019 pro dílo pod názvem „Projektová dokumentace – Regenerace
veřejného prostranství“ se společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ
27787443, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, dle předloženého návrhu. Cena
díla se navyšuje o 234 000 Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 1 444 000
Kč bez DPH. Termín plnění se prodlužuje do 30. 9. 2020.
_________________________________________________________________
9/ Různé
Rada města
po projednání

20/150

rozhodla
a) 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 při pořádání výroční členské schůze dne 26. 3. 2020
od 15.00 hod. do 17.00 hod., a členské schůze u příležitostí Dne horníků
dne 10. 9. 2020 od 15.00 hod. do 17.00 hod.
b) o prominutí nájmu za místnost ve Středisku kulturních služeb, K Muzeu
čp. 150 v Petřvaldě Odborovému Klubu důchodců PS a ÚK závod J. Fučík
v Petřvaldě při konání výborových schůzi, vždy první čtvrtek v měsíci pro
rok 2020.
c) na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na
uvolněnou bytovou jednotku č. 21 o velikosti 1+1, ve II. NP, ulice
Ráčkova, č. p. 1734 v Petřvaldě s paní ……, smlouva o nájmu bude
uzavřena s účinností od 1.12.2019.
d) o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou bytovou jednotku č. 16 o
velikosti 1+2, ve II. NP, ulice Ráčkova, č. p. 1735 v Petřvaldě s manželi
….., smlouva o nájmu bude uzavřena s účinností od 1.12.2019.
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e) o zvýšení úhrad za dovoz obědů prostřednictvím pečovatelské služby s
účinností od 1. 1. 2020, dle předloženého návrhu.
f) o zařazení 300 ks plátěných tašek s potiskem, jako zboží určeného
k prodeji v rámci propagace knihovny města Petřvald, za cenu 40 Kč/ks
včetně DPH, dle přiloženého návrhu.
g) o uzavření Smlouvy o výpůjčce souboru movitého majetku ve vlastnictví
Muzea Těšínska, příspěvkové organizace mezi Muzeem Těšínska,
příspěvkovou organizací, IČ 00305847 a Městem Petřvald, IČ 00297593
na dobu určitou, a to od vkladu vlastnického práva k nemovitým věcem do
nabytí účinnosti darovací smlouvy k předmětu výpůjčky, maximálně však
na dobu 1 roku od účinnosti této smlouvy, dle předloženého návrhu.
h) o podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí (dále
jen „OPŽP“) na pořízení individuálních nádob na tříděný sběr.
i) ponechat výši ročního nájemného za m2 podlahové plochy nebytových
prostor na rok 2020 a 2021 ve stávající výši, schválené usnesením Rady
města č. 29/126 b) dne 23. 10. 2008.
schvaluje
j) finanční dary členům jednotky SDH a občanům, kteří se v roce 2019
aktivně podíleli na činnosti ve městě, dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout
k) o peněžitých odměnách za výkon funkcí členů komisí Rady města
Petřvald, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
l) Výroční zprávu Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald,
Školní 246, příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019 a Plán
činnosti na školní rok 2019/2020.
m) předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 10. 2019.
n) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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