Výpis z usnesení
37. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
20. srpna 2020
1/ Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rada města
po projednání
37/254

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 10/2020:
a) snížení pol. 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze Státního fondu
životního prostředí České republiky o 170 tis. Kč (dotace na služby
specialisty na výměnu kotlů),
b) snížení § 3713 – Změna technologií vytápění o 170 tis. Kč na služby
specialisty na výměnu kotlů,
c) snížení pol. 4213 – Investiční přijaté transfery ze Státního fondu životního
prostředí České republiky o 3,1 mil. Kč (dotace na realizaci projektu
„Podpora výměny kotlů ve městě Petřvald, okr. Karviná“),
d) snížení § 3713 – Změna technologií vytápění o 3,1 mil. Kč na realizaci
projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Petřvald, okr. Karviná“,
e) na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstva kraje ve
výši 186 tis. Kč, zvýšení § 6115 – Volby do zastupitelstev územních
samosprávných celků bude hrazeno z neinvestiční přijaté dotace
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (pol. 4111).
______________________________________________________________
2/ Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41
Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby v objektu MŠ a sanace spodní
stavby MŠ“.
Rada města
po projednání

37/255

rozhodla
a) o výběru nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku zadanou v užším řízení dle ustanovení § 58 a § 59 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,
na stavební práce „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, 735 41
Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní stavby
MŠ“, kterou podala firma MH – STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30
Ostrava, IČ 277 76 506 za cenu 24 550 845,12 Kč bez DPH a lhůtou
plnění v počtu 318 kalendářních dnů,
b) o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem firmou MH –
STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, IČ 277 76 506,
zastoupenou Ing. Danielem Martišovským za cenu 24 550 845,12 Kč bez
DPH a s lhůtou plnění v počtu 318 kalendářních dnů, dle předloženého
návrhu.
______________________________________________________________
3/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Projektová
dokumentace - Regenerace veřejného prostranství“ - Dodatek č. 2
Rada města
po projednání

1

37/256

rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 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.
______________________________________________________________
4/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – Firewall fortigate 60D
Rada města
po projednání

37/257

rozhodla
o vyřazení Firewall fortigate 60D, inv. č. 6613, pořízeného v roce 2014 za
cenu 70 341,27 Kč, zařazeného v evidenci dlouhodobého hmotného majetku,
z evidence majetku města, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
5/ Veřejná zakázka malého rozsahu „Chodník podél ul. Závodní v
Petřvaldě“ - Dodatek č. 3
Rada města

37/258

po projednání
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 9/2020 ze dne 27.2.2020 pro
stavbu pod názvem „Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě“ se společnosti
Meccano, s.r.o., IČ 25862758, se sídlem Záchranářů 154, 735 14 Orlová, dle
předloženého návrhu. Cena díla se navyšuje o 20 218,90 Kč bez DPH, cena
celkem po změně činí 2 274 983,35 Kč bez DPH.
______________________________________________________________
6/ Územní opatření o stavební uzávěře
Rada města
po projednání

37/259

vydává
podle ustanovení § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 98
a § 99 stavebního zákona a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
v platném znění, územní opaření o stavební uzávěře (dále jen „stavební
uzávěra“), dle předloženého návrhu.

Ing. Jiří Lukša
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