Výpis z usnesení
67. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
23. listopadu 2017

1/ Rozpočtové opatření č. 13/17
Rada města
po projednání
67/359

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 13/17:
a) přesun částky 7 tis. Kč z § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury na odměnu za zpracování
kroniky města Petřvaldu,
b) na úhradu výdajů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petřvald ve výši
11,6 tis. Kč, zvýšení § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část bude
hrazeno z neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu,
c) přesun částky 5 tis. Kč z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj na §
6320 – Pojištění funkčně nespecifikované na pojištění majetku.
_______________________________________________________________
2/ Pozemky
Rada města
po projednání

67/360

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6394 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění
zemní kabelové přípojky NN, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 (stavba – Petřvald
3365/7, ….., příp. NNk), 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, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
b) rozhodnout o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 6414/63 (nově
vzniklé parc. č. 6414/127 o výměře 71 m2 ) kat. území Petřvald u Karviné
formou kupní smlouvy uzavřené s vlastníkem pozemku panem ….., nar.
….., bytem …., za cenu ve výši 86 Kč za m2, dle předloženého návrhu.
c) vyhlásit záměr prodeje části pozemku parc. č. 6154/3 kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
3/ Různé
Rada města
po projednání

67/361

rozhodla
1

a) ponechat výši ročního nájemného za m2 podlahové plochy nebytových
prostor na rok 2018 a 2019 ve výši, schválené usnesením rady města č.
29/126 b) dne 23. 10. 2008.
b) na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy s
panem ….. a paní ….., bytem ….. na uvolněnou bytovou jednotku č. 21,
ulice Ráčkova, č. p. 1735 v Petřvaldě. Smlouva o nájmu bude s manžely
….. uzavřena s účinností od 1. 12. 2017.
c) o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města Petřvaldu č. j. MěÚP 1423/2017, která byla
uzavřená dne 21. 4. 2017 mezi Městem Petřvald a Českým svazem
včelařů, z.s., Základní organizací Petřvald, Panelová 1533, 73541 Petřvald,
IČ 630 25 027. Dodatkem se doplňuje účel využití poskytnuté neinvestiční
dotace o nákup semena svazenky vratičolisté pro zlepšení pastevních
podmínek včelstev.
d) o uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 40 000
Kč mezi obdarovaným městem Petřvald a dárcem Metal Management,
spol. s r.o., IČ 476 83 236 se sídlem Ráčkova 1736, 735 41 Petřvald, dle
předloženého návrhu.
e) o uzavření kupní smlouvy na prodej motocyklu DIRTBIKE zájemci panu
….. za cenu 500 Kč, dle předloženého návrhu.
f) o likvidaci jízdního kola OLPRAN FALCON JUNIOR z majetku města z
agendy ztrát a nálezů, dle předloženého návrhu.
schvaluje
g) v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, znění zadávací dokumentace veřejné zakázky v
zjednodušeném podlimitním řízení pro dílo „Stavební úpravy domu č. p.
1735 a Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova č. p. 1734,
1735, 1737 v Petřvaldě“
h) odměny členům komisí rady a finanční dary členům jednotky SDH a
občanům, kteří se v roce 2017 aktivně podíleli na činnosti ve městě, dle
předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
i) rozhodnout o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve
výši 150 000 Kč s Římskokatolickou farností Petřvald u Karviné, K
Muzeu 414, 735 41 Petřvald, IČ 68899068. Finanční dar je určen na
veřejnou sbírku (Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné
sbírky vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě dne
20. 05. 2016 č. j. MSK 62366/2016) za účelem opravy Farního kostela
svatého Jindřicha v Petřvaldě, kaplí Křížové cesty a soch podél cesty k
tomuto kostelu.
j) vzít na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Petřvald za rok 2017.
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bere na vědomí
a) změnu půjčovní doby v knihovně.
b) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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