Výpis z usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo
dne 29. dubna 2020
__________________________________________________________________________

13/1

1/ Zastupitelstvo města
a)
schvaluje
přednesený program jednání
b)

volí
návrhovou komisi ve složení: Kamila Kantorová, Doc. Ing. Petr Jonšta,
PhD.
ověřovatele zápisu: Jana Jaglařová, Ing. Josef Němec

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________

c)

2/ Rozpočtové opatření č. 5/2020
Zastupitelstvo města
po projednání
13/2

schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2020:
a) na projektovou dokumentaci na nové úseky kanalizace Podlesí ve výši 654
tis. Kč, zvýšení § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
b) na rekonstrukci budovy mateřské školy na ul. Šenovské ve výši 10,546
mil. Kč, zvýšen § 3111 – Mateřské školy bude hrazeno ze zůstatku
prostředků minulého roku (pol. 8115),
c) na zpracování projektové dokumentace na dostavbu školní jídelny a
družiny základní školy Školní výši 651 tis. Kč, zvýšení § 3113 – Základní
školy bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
d) na platy a související výdaje zaměstnanců Střediska kulturních služeb a
Střediska volného času ve výši 710 tis. Kč, zvýšení § 3392 – Zájmová
činnost v kultuře bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol.
8115),
e) na platy a související výdaje zaměstnanců městského úřadu ve výši 1 360
tis. Kč, zvýšení § 6171 – Činnost místní správy bude hrazeno ze zůstatku
prostředků minulého roku (pol. 8115).
f) přesun částky 600 tis. Kč z § 3113 – Základní školy z pol. 5331 –
neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy a Základní umělecké
školy Školní 246 Petřvald na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené –
rezervy běžných výdajů.
______________________________________________________________

3/ Účetní závěrka města Petřvaldu sestavená k rozvahovému dni 31. 12.
2019
Zastupitelstvo města
po projednání
13/3

schvaluje
v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Petřvaldu
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
4/ Inventarizační zpráva k inventarizaci majetku a závazků města
Petřvald a zřízených příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2019
Zastupitelstvo města
po projednání

13/4

bere na vědomí
inventarizační zprávu k inventarizaci majetku a závazků města Petřvald a
zřízených příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2019.
______________________________________________________________
5/ Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2019 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Petřvaldu za rok 2019
Zastupitelstvo města

13/5

po projednání
a) v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Závěrečný účet
města Petřvaldu za rok 2019, dle předloženého návrhu,
b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Petřvald, IČ 00297593 za rok 2019,
c) bere na vědomí podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu
za rok 2019, dle předloženého návrhu,
d) v souladu s § 17, odst. (7) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí
s celoročním hospodařením města Petřvaldu za rok 2019, a to bez výhrad.
______________________________________________________________
6/ Pozemky
Zastupitelstvo města

13/6

po projednání
rozhodlo
a) o úplatném převodu části pozemku parc. č. 1824/10 (nově vzniklý
pozemek parc. č. 1824/23 o výměře 6 m2) v kat. území Petřvald u Karviné
manželům ……, nar. ….., bytem …… formou kupní smlouvy za cenu ve
výši 630 Kč, dle předloženého návrhu.

b) o úplatném převodu pozemku parc. č. 6114/1 o výměře 101 m2 a části
pozemku parc. č. 6114/2 o výměře cca 39 m2, vše v kat. území Petřvald u
Karviné paní ……, nar. ……, bytem …… formou kupní smlouvy za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu.
c) neakceptovat nabídku paní ….., nar. ……, bytem ….. na bezúplatný
převod pozemku parc. č. 4234/17 o výměře 1525 m2 včetně veřejné
přístupové účelové komunikace a pozemku parc. č. 4235 o výměře 593
m2, vše v kat. území Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
d) záměr prodeje pozemků parc. č. 740/55 o výměře 25 m2 a parc. č. 740/56 o
výměře 25 m2, vše v kat. území Petřvald u Karviné, dle předloženého
návrhu.
e) záměr prodeje pozemků parc. č. 5375 o výměře 360 m2 a části parc. č.
5379 o výměře cca 431 m2, vše v kat. území Petřvald u Karviné, dle
předloženého návrhu.
f) záměr darování části pozemku parc. č. 6400/1 kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
_____________________________________________________________
7/ Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Zastupitelstvo města
po projednání
13/7

schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč
z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi městem Petřvald, náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 a panem ……, bytem ….. .
b) smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč z
Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi městem Petřvald, náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 a paní ….., bytem ….. .
c) smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč z
Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi městem Petřvald, náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 a paní ….., bytem ….. .
d) smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150 000 Kč z
Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi městem Petřvald, náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 a paní ….., bytem …… .
e) smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč z
Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi městem Petřvald, náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 a paní ……, bytem ….. .
__________________________________________________________

8/ Poskytnutí dotací sportovním klubům
Zastupitelstvo města
13/8

po projednání
rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí neinvestičních dotací:
a) Sportovnímu klubu - Slavoj Petřvald, z.s., V Zimném dole 975, 735 11
Orlová–Město, IČ 646 30 340 ve výši 100 000 Kč na provoz a údržbu
sportovního areálu (fotbalové hřiště), na činnost klubu (platba energií,
poplatky FAČR, poplatky za rozhodčí, nákup vybavení pro činnost klubu,
propagace klubu apod.), na pořádání veterans turnajů OLD BOYS LIGY,
na organizaci dětských dnů, 4. ročníku poháru SK Slavoj v kopané a
dalších společenských aktivit.
b) Cyklistickému klubu FESO Petřvald–Březiny, z. s. Rychvaldská 295, 735
41 Petřvald, IČ 484 26 601 ve výši 60 000 Kč na činnost cyklistického
klubu včetně organizačního a technického zajištění závodů.
c) Tělovýchovné jednotě Petřvald, z. s., Závodní 1504, 735 41 Petřvald, IČ
452 38 952, ve výši 190 000 Kč na zajištění chodu sportovní fotbalové
činnosti mládeže a dospělých členů TJ Petřvald, z.s. v sezoně 2020.
d) Tělocvičné jednotě Sokol Petřvald, Sokolská 858, 735 41 Petřvald, IČ 711
93 481 ve výši 70 000 Kč na náklady spojené s provozem budovy, náklady
spojené s údržbou a opravami vnitřních i venkovních sportovišť, náklady
spojené s údržbou a opravou budovy sokolovny, na náklady spojené s
revitalizací dřevin v areálu sokolovny.
______________________________________________________________
9/ Dotace Domovu Březiny
Zastupitelstvo města
po projednání

13/9

rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok
2020 s Domovem Březiny, p.o. Petřvald, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41
Petřvald ve výši 85 000 Kč na náklady související s ubytováním a péčí pro 17
občanů města Petřvaldu, kteří v současné době žijí v tomto pobytovém
zařízení sociálních služeb v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním
režimem.
______________________________________________________________
10/ Různé
Zastupitelstvo města
po projednání

13/10

schvaluje
a) zařazení území města Petřvald do území působnosti Místní akční skupiny
Bohumínsko, z.s. na období 2021-2027.

bere na vědomí
b) informace starosty a místostarosty.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta města

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta

