Výpis z usnesení
63. schůze Rady města Petřvald, která se konala
1. září 2021

63/468

Návrh na udělení Pamětní plakety města Petřvald
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
o udělení Pamětní plakety města Petřvaldu panu Evženu Podstawkovi, nar. ….., bytem
….. za dlouholetou činnost v Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Petřvald a aktivní spolupráci s městem, ve znění dle důvodové zprávy.

63/469

Změna otevírací doby SVČ Domek
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
změnu otevírací doby střediska volného času Domek, dle důvodové zprávy.

63/470

Výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Revitalizace školní jídelny a
družiny ZŠ Školní II“ zadanou podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění a schválení uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem
Rada města Petřvald po projednání
rozhodla
1. o výběru nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
„Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní II“ zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle ustanovení § 53 na stavební práce, dle zákona č. 134/2016 sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: Fy OSBAU s.r.o.,
Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ: 021 17 436, za cenu 37 404 793,43,- Kč bez
DPH a s termínem plnění do 31.08.2022; ve znění dle důvodové zprávy,
2. o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
Fy OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ: 021 17 436,
zastoupenou jednatelem Tomášem Hrtánkem za cenu 37 404 793,43,- Kč bez DPH a s
termínem plnění do 31.08.2022, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

63/471

Vyhlášení záměru na pacht pozemků parc. č. 644/1, č. 644/2, č. 644/9, č. 1250/2, č.
1251/3, č. 1264/1, č. 1264/2, č. 1264/3, č. 1264/5, č. 1264/6, č. 547/1, č. 2403/1, č.
2403/3, č. 2419/1, č. 2474 a část parc. č. 2402/1 vše k. ú. Petřvald u Karviné (za
účelem uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu zemědělských pozemků ze dne
30.03.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.09.2019)
Rada města po projednání
rozhodla
vyhlásit záměr na pacht pozemků parc. č. 644/1, č. 644/2, č. 644/9, č. 1250/2, č. 1251/3,
č. 1264/1, č. 1264/2, č. 1264/3, č. 1264/5, č. 1264/6, č. 547/1, č. 2403/1, č. 2403/3, č.
2419/1, č. 2474 a část parc. č. 2402/1, vše k. ú. Petřvald u Karviné o výměře 115 037
m2, dle předložené důvodové zprávy.

63/472

Návrh na změnu v rejstříku škol a školských zařízení u Mateřské školy Petřvald
2. května 1654, příspěvkové organizace města Petřvald
Rada města Petřvald po projednání
vyjadřuje souhlas
s podáním žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu
Petřvald 2. května 1654, příspěvkovou organizaci, a to z důvodu zřízení nové třídy
v rámci rekonstrukce budovy odloučeného pracoviště MŠ Šenovská 356 a navýšení
celkové kapacity dětí na 220 žáků s účinností od 1.11.2021, dle důvodové zprávy.

63/473

Organizační a různé
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
informace starosty a místostarosty,

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta

