Výpis z usnesení
3. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo
dne 20. února 2019
__________________________________________________________________________
1/ Zastupitelstvo města
3/1

a)

schvaluje
přednesený program jednání

b)

volí
návrhovou komisi ve složení: Valérie Pěršalová, Libor Kulínský, Jana
Jaglařová
ověřovatele zápisu: Ing. Václav Holeček, Pavel Gorovič

c)

b ere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 3/2019
Zastupitelstvo města
po projednání
3/2

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3/2019
a) přesun částky 2,6 mil. Kč z pol. 1381 – Daň z hazardních her s výjimkou
dílčí daně z technických her na pol. 1385 – Dílčí daň z technických her,
b) na výměnu podlahy včetně obkladů a rekonstrukci elektroinstalace v
kuchyni mateřské školy na ul. 2. května ve výši 1 mil. Kč, zvýšení § 3111
– Mateřské školy bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol.
8115),
c) na opravu tělocvičny základní školy na ul. Školní a základní školy na ul.
Závodní ve výši 1,8 mil. Kč, zvýšení § 3113 – Základní školy bude
hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
d) na výměnu umělého povrchu v tenisové hale sportovního areálu na ul.
Okrajové ve výši 800 tis. Kč, zvýšení § 3412 – Sportovní zařízení ve
vlastnictví obce bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol.
8115),
e) na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 3,4 mil. Kč, zvýšení § 5512 –
Požární ochrana – dobrovolná část bude hrazeno ze zůstatku prostředků
minulého roku (pol. 8115).
____________________________________________________________
3/ Pozemky
Zastupitelstvo města
po projednání

3/3

rozhodlo

a) neakceptovat nabídku bezúplatného převodu nemovitých věcí v majetku
DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, a to
pozemků parc. č. 4916/13, č. 4916/17, č. 4916/18, č. 4921/21, č. 4921/70,
č. 4921/84, č. 4921/86, č. 4921/87, č. 4921/131, č. 4934/1, č. 4934/10, č.
4955/6, č 4949/1, č. 4951, č. 4954/1, č. 4955/26 a 4955/129, vše v kat.
území Petřvald u Karviné, včetně zpevněných ploch, dle předloženého
návrhu,
b) o bezúplatném nabytí částí pozemků:
- parc. č. 3845/3, č. 3846, č. 3847, č. 6396/71 (nově vzniklé parc. č.
6396/71) v kat území Petřvald u Karviné a parc. č. 6396/71 (nově vzniklé
parc. č. 6396/91) v kat. území Petřvald u Karviné formou darovací
smlouvy uzavřené s paní …… ,
- parc. č. 4150/26 (nově vzniklé parc. č. 4150/33) v kat. území Petřvald u
Karviné formou darovací smlouvy uzavřené s panem …..,
- parc. č. 3845/2 (nově vzniklé parc. č. 3845/20) v kat. území Petřvald u
Karviné formou darovací smlouvy uzavřené s panem ….., dle
předloženého návrhu.
c) o úplatném nabytí pozemku parc. č. 3831/1 o výměře 422 m2 v kat. území
Petřvald u Karviné formou kupní smlouvy uzavřené se společností
ŠENOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., Majovského 516/29, 717 00 Ostrava –
Bartovice, IČ 28579241 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
44 980,00 Kč, dle předloženého návrhu.
d) o úplatném nabytí pozemků parc. č. 3977/1 o výměře 609 m2, parc. č.
3977/2 o výměře 4 m2, parc. č. 3944/3 o výměře 29 m2, parc. č. 3947/3
o výměře 4 m2 a parc. č. 3941/3 o výměře 8 m2, vše v kat. území Petřvald u
Karviné formou kupní smlouvy uzavřené se společností Asental Land,
s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:
27769143, za cenu ve výši 34 020,00 Kč, dle předloženého návrhu.
e) o úplatném převodu části pozemku parc. č. 678 – ostatní plocha o
výměře cca 515 m2 v kat. území Petřvald u Karviné společnosti TRADE
PANAD s.r.o., se sídlem 28. října 3117/61, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, který bude realizován takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
- po splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě bude uzavřena
kupní smlouva. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.
f) o úplatném převodu pozemku parc. č. 740/20 – ostatní plocha o výměře 24
m2 v kat. území Petřvald u Karviné manželům ….. formou kupní smlouvy
za cenu ve výši 340,- Kč za m2, dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
g) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1821/1 v kat. území Petřvald u
Karviné o výměře cca 154 m2, dle předloženého návrhu.
h) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1821/1 v kat. území Petřvald u
Karviné o výměře cca 679 m2, dle předloženého návrhu.
i) záměr prodeje části pozemku parc. č. 427/2 v kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
j) záměr prodeje pozemku parc. č. 740/58 v kat. území Petřvald u Karviné,
dle předloženého návrhu.
k) záměr prodeje pozemku parc. č. 740/157 v kat. území Petřvald u Karviné,
dle předloženého návrhu.

______________________________________________________________
4/ Prodej hmotných nemovitých věcí v kat. území Petřvald u Karviné
formou veřejné dobrovolné dražby
Zastupitelstvo města
po projednání
3/4

rozhodlo
o zpeněžení hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Petřvald, a to:
- pozemku parc. č. 597/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Petřvald, č. p. 924, 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 veřejné dobrovolné dražby dle
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 1 700 tis. Kč a o uzavření
smlouvy o provedení dobrovolné dražby se společností Ostravská aukční
síň s.r.o., Poděbradova 909/41, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:
48392812, dle předloženého návrhu.

______________________________________________________________
5/ Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva
Zastupitelstvo města
po projednání
3/5

schvaluje
smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, jejíž součástí je úmluva o
spolufinancování obce poskytnout konečným uživatelům na spolufinancování
výměny kotlů částku ve výši 4 500 Kč/dílčí projekt konečného uživatele, dle
předloženého návrhu.
______________________________________________________________
6/ Návrh na pořízení změny územního plánu Petřvaldu
Zastupitelstvo města
po projednání

3/6

rozhodlo
zamítnout námitku pana ….. proti rozhodnutí zastupitelstva města Petřvaldu
ze dne 12. 12. 2018 a zamítnout opětovné projednání návrhu změny územního
plánu města Petřvald podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
______________________________________________________________

7/ Obecně závazná vyhláška města Petřvaldu č. 1/2019 o nočním klidu
Zastupitelstvo města
po projednání
3/7

vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Petřvaldu č. 1/2019 o nočním klidu.
______________________________________________________________
8/ Různé
Zastupitelstvo města
po projednání

3/8

bere na vědomí
informace starosty a místostarosty.
_____________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta města

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta

