Výpis z usnesení
32. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
24. června 2020
1/ Žádosti o výjimku ze stavební uzávěry

32/231

Rada města
po projednání
rozhodla
a) podle ustanovení § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o povolení
výjimky z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření
o stavební uzávěře na část pozemku parc. č. 3469/1 (zastavitelná plocha)
v katastrálním území Petřvald u Karviné, dle přiložené situace, a to za
podmínky, že v případě dělení pozemků bude velikost nově vzniklých
parcel minimálně 1 000 m2.
b) podle ustanovení § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění o povolení
výjimky z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření
o stavební uzávěře na části pozemku parc. č. 2918/1 v katastrálním území
Petřvald u Karviné, a to za podmínky dodržení prostorového uspořádání
území dle Územní studie Petřvald ZI-045 „V Zimném dole“.
______________________________________________________________
2/ Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246 odpisový plán na rok 2020

32/232

Rada města
po projednání
schvaluje
odpisový plán Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246,
příspěvkové organizace na rok 2020, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
3/ Dodatek č. 1 - Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením
„Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě - 1. etapa“

32/233

Rada města
po projednání
rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. 21/2020 ze dne 3. 3. 2020 pro „Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v
Petřvaldě - 1. etapa“ se společností MVEX stavby s.r.o., IČ 03997286, se
sídlem Selská 50, 739 25 Sviadnov. Cena díla se navyšuje o 87 631,30 Kč bez
DPH, cena celkem po změně činí 566 071,93 Kč bez DPH.
______________________________________________________________
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4/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Chodník podél ul.
Závodní u čp. 471 v Petřvaldě“
Rada města
po projednání
32/234

rozhodla
na základě Protokolu o 1. jednání hodnotící komise a Zprávy o hodnocení
nabídek ze dne 24.6.2020 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením „Chodník podél ul. Závodní u čp. 471 v
Petřvaldě“ a o uzavření smlouvy se společností „MVEX stavby s.r.o., IČ
03997286, se sídlem Selská 50, 739 25 Sviadnov“, která má nabídkovou cenu
bez DPH 1 193 540,42 Kč.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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