Výpis z usnesení
73. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
6. března 2018

1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
73/384

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
____________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 4 /2018
Rada města
po projednání

73/385

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4/2018:
na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji účelově určenou na
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ ve
výši 22,5 tis. Kč, zvýšení § 3713 – Změny technologií vytápění bude hrazeno
ze zůstatku prostředků minulého roku.
_______________________________________________________________
3/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
Rada města
po projednání

73/386

bere na vědomí
a) rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Petřvald 2.
května 1654 za rok 2017,
b) rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Základní
umělecká škola Petřvald Školní 246 za rok 2017,
schvaluje
c) v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zlepšený výsledek
hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Petřvald 2. května
1654 za rok 2017 ve výši 38 507,04 Kč,
d) v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zlepšený výsledek
hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká
škola Petřvald Školní 246 za rok 2017 ve výši 417 667,69 Kč,
e) v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod zlepšených
výsledků hospodaření příspěvkových organizací do jejich rezervních fondů.
_______________________________________________________________
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4/ Účetní závěrka příspěvkových organizací sestavená k rozvahovému
dni 31. 12. 2017
Rada města
po projednání
73/387

schvaluje
a) v souladu s § 102 odst. (2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 sestavenou k
rozvahovému dni 31. 12. 2017,
b) v souladu s § 102 odst. (2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
_______________________________________________________________
5/ Pozemky
Rada města
po projednání

73/388

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6403/4 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu umístění
zemního kabelového vedení NN, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 (stavba –
Petřvald 5471/5 ….. 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.
b) o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování a
udržování bezpečnostního prvku „Odplyňovací vrt VM-OV č. 159“ a
„Odplyňovací vrt VM-OV č. 175“ na pozemku parc. č. 4916/7 v kat.
území Petřvald u Karviné a služebnosti stezky k bezpečnostním prvkům
přes pozemky parc. č. 4804/7 a č. 4916/7, vše v kat. území Petřvald u
Karviné, ve prospěch společnosti DIAMO, státní podnik, Máchova 201,
471 27 Stráž pod Ralskem, IČ 00002739, GEOSAN Group a.s., U
Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ 25671464 a Energie - stavební a
báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ 451468, které bude
realizováno takto:
- bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen –
služebností a smlouva o právu provést stavbu,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí smlouvě bude uzavřena
smlouva o zřízení věcných břemen - služebností.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši
12 000 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
c) vyhlásit záměr prodeje pozemku parc. č. 6414/95 kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
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_______________________________________________________________
6/ Veřejná zakázka „ZŠ Masarykova na ul. Závodní čp. 822 v Petřvaldě –
Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken“.
Rada města
po projednání
73/389

rozhodla
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na
podlimitní veřejnou zakázku „ZŠ Masarykova na ul. Závodní čp. 822
v Petřvaldě – Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ELEKTRO – VAJDÍK spol. s r.o.,
Nájemnická 676/35, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 268
22 229 za cenu max. přípustnou 13 250 811,24 Kč bez DPH, dle
předloženého návrhu.
______________________________________________________________
7/ Různé
Rada města
po projednání

73/390

rozhodla
a) o uzavření smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb v
rámci regionálních funkcí na rok 2018 s Regionální knihovnou Karviná, se
sídlem v Karviné – Mizerově, Centrum 2299, dle předloženého návrhu.
b) o uzavření smlouvy o dílo na poskytování knihovnických a informačních
služeb na rok 2018 s Regionální knihovnou Karviná, se sídlem v Karviné –
Mizerově, Centrum 2299, dle předloženého návrhu.
c) o podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání a o uzavření
Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu s Úřadem práce v Karviné, na základě které
město Petřvald přijme do pracovního poměru 4 zaměstnance na veřejně
prospěšné práce na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019.
d) o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých
činností obecní policie, dle předloženého návrhu.
e) o poskytnutí dotace ve výši 22 500 Kč účelově určenou na
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692, dle předloženého návrhu.
f) o uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru – garáže č. 9 v I. PP
v bytovém domě na ul. Březinské č. p. 1614, s panem ….., bytem ….., dle
předloženého návrhu.
g) o prominutí úhrady za pronájem sálu v Kulturním domě Petřvald, ul.
Kulturní č. p. 26 Klubu důchodců na Březinách při konání oslavy
k 50. výročí založení klubu důchodců, které se konají dne 1. 6. 2018, dle
předloženého návrhu.
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h) o prominutí úhrady za pronájem sálu v Kulturním domě Petřvald, ul.
Kulturní č. p. 26 Sboru dobrovolných hasičů Petřvald při konání
hasičského plesu dne 3. 3. 2018, dle předloženého návrhu.
schvaluje
i) znění Výzvy k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
v řízení podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod označením „Valník
dvoukabina“, dle předloženého návrhu.
j) dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. v pl. znění mimořádnou odměnu Ing.
Zdeňce Kozlovské, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a
Základní umělecká škola Petřvald Školní 246 a Bc. Andree Doffkové,
ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Petřvald 2. května 1654,
dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
k) vzít na vědomí inventarizační zprávu k inventarizaci majetku a závazků
města Petřvald a zřízených příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2017.
bere na vědomí
l) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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