Výpis z usnesení
66. schůze Rady města Petřvald, která se konala
20. října 2021

66/541

Rozpočtové opatření č. 12/2021
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2021:
1. snížení pol. 1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátci o 64 104 Kč,
2. zvýšení pol. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
státního rozpočtu o 64 104 Kč (jednorázový nevratný příspěvek určený ke zmírnění
negativních dopadů působnosti zákona o kompenzačním bonusu na daňové příjmy).
3. přesun částky 300 tis. Kč z § 2212 - Silnice na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních
komunikací na realizaci zpevněných ploch na ul. Březinské,
4. na výdaje na zajištění obědů v době realizace revitalizace školní jídelny a družiny
základní školy na ul. Školní ve výši 50 tis. Kč, zvýšení § 3113 – Základní školy bude
hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
5. na činnost dětského tanečního souboru ve výši 30 tis. Kč, zvýšení § 3392 – Zájmová
činnost v kultuře bude hrazeno z přijatého neinvestičního daru (pol. 2321),
6. přesun částky 7 tis. Kč z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost na § 3429 – Ostatní
zájmová činnost a rekreace na neinvestiční dotace spolkům,
7. na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb ve výši 379 tis. Kč, zvýšení § 4351
– Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení bude hrazeno
z neinvestičního přijatého transferu od kraje (pol. 4122),
vše ve znění dle důvodové zprávy.

66/542

Dodatek č. 2 k podlimitní veřejné zakázce pod označením „Kanalizace Podlesí –
I. etapa“
Rada města Petřvald po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 32/2021 ze dne 19.7.2021 pro stavbu pod
názvem „Kanalizace Podlesí - I. etapa“ se společností Společnost Podlesí“, kterou tvoří
„BAK stavební společnost, a.s., IČ 28402758, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 –
Prosek“ a „HOCHTIEF CZ a. s., IČ 46678468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5“, ve
znění dle přílohy důvodové zprávy.

66/543

Výjimka ze zákazu stavební činnosti
Rada města Petřvald po projednání
v souladu s § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon")
s c h v a l u j e
1. podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen "správní řád"), a ve spojení s § 98 odst. 2 stavebního zákona výzvu
k odstranění nedostatků a vad žádosti společnosti Green Gas DPB, a.s., Rudé armády
637, 739 21 Paskov,
2. podle § 39 odst. 1 a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesení o přerušení řízení
do 31.01.2022,
vše ve znění dle příloh důvodové zprávy.
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66/544

Organizační a různé
Rada města Petřvald po projednání
bere na vědomí
informace starosty a místostarosty.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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