Výpis z usnesení
11. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
13. června 2019
1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
11/86

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rada města
po projednání

11/87

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 8/2019
a) zvýšení § 3412, pol. 2321 o částku 240 tis. Kč (přijatý neinvestiční dar na
výměnu umělého travního povrchu v tenisové hale),
b) snížení pol. 8115 o částku 240 tis. Kč,
c) na zakoupení radarového ukazatele rychlosti ve výši 40 tis. Kč, zvýšení §
2223 – Bezpečnost silničního provozu bude hrazeno ze zůstatku
prostředků minulého roku (pol. 8115),
d) na opravy chodníků na hřbitově ve výši 140 tis. Kč, zvýšení § 3632 –
Pohřebnictví bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol.
8115),
e) na zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů ve výši 140 tis. Kč,
zvýšení § 3713 – Změny technologií vytápění bude hrazeno ze zůstatku
prostředků minulého roku (pol. 8115),
f) na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb ve výši 300 tis. Kč,
zvýšení § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení bude hrazeno z neinvestičního přijatého transferu
od kraje,
g) na úhradu výdajů ze sociálního fondu ve výši 120 tis. Kč, zvýšení § 6171
– Činnost místní správy bude hrazeno z prostředků sociálního fondu (pol.
8115).
_____________________________________________________________
3/ Rozpočtové opatření č. 9/2019
Rada města
po projednání

11/88

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 9/2019, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
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4/ Pozemky
Rada města
po projednání
11/89

rozhodla
a) o uzavření smlouvy o právu provést stavbu komunikace na části pozemku
parc. č. 4518/1 v kat. území Petřvald u Karviné mezi společností Green
House Invest s.r.o., Ostravská 452, 735 41 Petřvald, IČ 02814951 a
městem Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald u Karviné,
IČ 00297593, dle předloženého návrhu.
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 5953 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch
vlastníků pozemku parc. č. 5983 v kat. území Petřvald u Karviné paní …..
a pana ……, 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 500
Kč za každou přípojku, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
výši stanovené platným právním předpisem.
c) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 1639 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu zřízení,
provozování a údržby NN přípojky v rámci stavby: „RVDSL
1932_M_T_PETL49-PETL1HR_MET“ ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ
04084063, 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.
d) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 199 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu zřízení,
provozování a údržby NN přípojky v rámci stavby: „RVDSL
1932_M_T_PETL40-PETL1HR_MET“ ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ
04084063, 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.
e) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemcích
parc. č. 525/10 a parc. č. 1322/1, vše v kat. území Petřvald u Karviné,
spočívající v právu zřízení, provozování a údržby NN přípojky v rámci
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stavby: „RVDSL 1932_M_T_PETL48-PETL1HR_MET“ ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3, IČ 04084063, 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.
f) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 5436/2 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 5510/29 v
kat. území Petřvald u Karviné společnosti VH domy stavitelství s.r.o.,
Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 07108761, 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 500
Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem.
g) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 1664/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
přípojky splaškové kanalizace, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č.
1338/5 v kat. území Petřvald u Karviné paní ….., 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 500
Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platným právním předpisem.
h) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 4285/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodu, ve prospěch pana ….. a každého vlastníka vodovodu, 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 úplatně za jednorázovou finanční náhradu ve
výši 500 Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši
stanovené platným právním předpisem.
vyhlašuje
i) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2402/1 o výměře cca 500 m2
v kat. území Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.
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d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
j) rozhodnout o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 627 (nově vzniklé
parc. č. 627/2) v kat území Petřvald u Karviné za kupní cenu 2 662 Kč
formou kupní smlouvy uzavřené se společností Asental Land s.r.o.,
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27769143, dle
předloženého návrhu.
k) nevyhovět žádosti společnosti Thronum servis s.r.o., Matěje Kopeckého
675/21, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 27841359 o odprodej pozemků parc.
č. 4022/5, parc. č. 4023/2 a parc. č. 4026/1, vše v kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
l) neakceptovat nabídku manželů ….., na úplatný převod veřejné
komunikace včetně pozemků parc. č. 6157/5 a prac.č. 6158/2, vše v kat.
území Petřvald u Karviné do vlastnictví města Petřvald, dle předloženého
návrhu.
______________________________________________________________
5/ Zadání změny č. 2 územního plánu Petřvaldu
Rada města
po projednání
11/90

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
a) vzít na vědomí vyhodnocení veřejnoprávního projednání návrhu zadání
změny č. 2 územního plánu Petřvaldu,
b) schválit podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, zadání změny č. 2 územního plánu Petřvaldu upravené
podle výsledků veřejnoprávního projednání.
______________________________________________________________
6/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce
zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě III.“ a „Rekonstrukce zahrady MŠ
Závodní v Petřvaldě IV.“

11/91

Rada města
po projednání
a) rozhodla v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zadávací řízení veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní v
Petřvaldě III.“.
b) schvaluje znění Výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu v řízení podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, pod označením „Rekonstrukce zahrady
MŠ Závodní v Petřvaldě IV.“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
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7/ Veřejná zakázka malého rozsahu „Metropolitní síť – město Petřvald, I.
etapa“
Rada města
po projednání
11/92

schvaluje
znění Výzvy k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu v řízení podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, pod označením „Metropolitní síť – město
Petřvald, I. etapa“, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
8/ Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Kanalizace
Podlesí – Dodatek č. 4
Rada města
po projednání

11/93

rozhodla
souladu s ust. § 222 odstavec 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č.
29/2017 ze dne 20.4.2017, v platném znění, pro „Dokumentaci pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby Kanalizace Podlesí“ se společností „AQUA
PROCON s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČ 469 64 371“, kterým se
mění termín díla do 31.8.2019.
______________________________________________________________
9/ Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald –
úsek č. 3 – dodatečné stavební práce č. 2
Rada města
po projednání

11/94

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo č. 35/2018 ze dne 14.6.2018 pro „Opravu chodníku vč. výměny kabelu
VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 3 – dodatečné stavební práce č. 2“ se
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, IČ 48035599. Cena díla se navyšuje o 92 403,76 Kč bez DPH,
cena celkem po změně činí 7 244 902,01 Kč bez DPH.
______________________________________________________________
10/ Stavební úpravy chodníku a místní komunikace ul. Březinská
v Petřvaldě – dodatečné stavební práce č. 2
Rada města
po projednání
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11/95

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 4) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo č. 8/2019 ze dne 15. 2. 2019 pro „Stavební úpravy chodníku a místní
komunikace ul. Březinská v Petřvaldě – dodatečné stavební práce č. 2“ se
společností STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5. Cena díla se navyšuje o 451 737,94 Kč bez DPH, cena
celkem po změně činí 8 106 911,94 Kč bez DPH.
______________________________________________________________
11/ Různé
Rada města
po projednání

11/96

rozhodla
a) na základě doporučení bytové komise o výměně bytů mezi paní ….. a
paní ….., dle předloženého návrhu
b) o poskytnutí finančního daru a o uzavření darovací smlouvy o poskytnutí
finančního daru ve výši 10 000 Kč s Nadací LANDEK Ostrava,
Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 60340053.
Finanční dar je určen na podporu projektů dle Nadačního programu pro
rok 2019, jehož účelem je zachování hornických technických a kulturních
památek a tradic.
c) o poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. se
sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, na provoz dětské krizové linky.
d) o vyřazení opotřebovaných a nezvěstných knih z knihovního fondu
knihovny města Petřvaldu, dle předloženého návrhu.
schvaluje
e) Změnu č. 1 Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu města
Petřvaldu, a to s účinnosti od 13.6.2019, dle předloženého návrhu.
souhlasí
f) s podpisem Prohlášení o partnerství bez finančního závazku a s uzavřením
partnerství bez finančního závazku se společností Asociace chův, z.s., IČ
06510825 za účelem zřízení dětské skupiny v objektu na území města
Petřvaldu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
g) zrušit usnesení č. 28/4 o) ze dne 8. 10. 2014, které zní: „Zastupitelstvo
města po projednání souhlasí s postupem při převodu pozemků pod
garážemi v lokalitě Holubová kolonie v Petřvaldě do vlastnictví města
Petřvaldu“, dle předloženého návrhu.
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bere na vědomí
f) výkaz o plnění rozpočtu k 31.5.2019.
g) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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