Výpis z usnesení
9. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
24. dubna 2019
1/ Návrhy na pořízení změny č. 2 územního plánu města Petřvaldu
Rada města
po projednání
9/68

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
a) rozhodnout o návrzích na změnu územního plánu podle ustanovení § 46
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, následovně:
1. Podle ustanovení § 46 odst. 3 stavebního zákona, zamítnout návrh paní
….. a pana …… na pořízení změny územního plánu Petřvaldu týkající se
pozemků parc. č. 5380, 740/307, 740/313, 740/309, 5389/1, 5400/1, 5390
a 5386/1 v kat. území Petřvald u Karviné,
2. Podle ustanovení § 46 odst. 3 stavebního zákona, zamítnout návrh pana
…… na pořízení změny územního plánu Petřvaldu týkající se pozemku
parc. č. 2980/1 v kat. území Petřvald u Karviné,
3. Podle ustanovení § 46 odst. 3 stavebního zákona, zamítnout návrh pana
….. a ….. na pořízení změny územního plánu Petřvaldu týkající se
pozemků parc. č. 513 a 514 v kat. území Petřvald u Karviné,
b) určit Ing. Petra Dvořáčka pověřeným zastupitelem pro pořizování územně
plánovací dokumentace města Petřvaldu.
____________________________________________________________
2/ Záměr prodeje hmotných nemovitých věcí
Rada města
po projednání

9/69

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
vyhlásit záměr prodeje 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, stavba 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, dle předloženého návrhu.
_____________________________________________________________
3/ Nabídka prodeje nemovitého majetku společnosti RESIDOMO s.r.o.
Rada města
po projednání

9/70

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

1

neakceptovat nabídku úplatného převodu nemovitých věcí v majetku
RESIDOMO, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
a to budovy č. p. 722 na ul. Klimšova, včetně pozemku parc. č. 5034 o
výměře 452 m2, vše v kat. území Petřvald u Karviné, dle předloženého
návrhu.
_______________________________________________________________
4/ Návrh na poskytnutí investičních dotací
Rada města
po projednání
9/71

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí investiční dotace ve výši 40 000 Kč Sportovnímu
klubu - Slavoj Petřvald, z.s. na nákup traktoru na sekání trávy a nevyhovět
žádosti Cyklistického klubu Feso o poskytnutí investiční dotace ve výši
220 000 Kč na nákup 9-ti místného vozidla.
______________________________________________________________
5/ Návrh na zrušení usnesení RM
Rada města
po projednání

9/72

rozhodla
o zrušení usnesení RM č. 4/27 d) ze dne 17. 1. 2019 a usnesení RM č. 7/50 i)
ze dne 14. 3. 2019.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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