Výpis z usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo
dne 24. dubna 2019
__________________________________________________________________________
1/ Zastupitelstvo města
4/1

a)

schvaluje
přednesený program jednání

b)

volí
návrhovou komisi ve složení: Marie Pavlitová, Kamila Kantorová,
doc. Ing. Petr Jonšta CSc.
ověřovatele zápisu: Martin Miksa, Ing. Josef Němec

c)

b ere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________
2/ Návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu města Petřvaldu
Zastupitelstvo města
po projednání
4/2

rozhodlo
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:
a) 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,
b) 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,
c) odložit rozhodnutí o návrhu pana …… a pana …… na pořízení změny
územního plánu Petřvaldu týkající se pozemků parc. č. 513 a 514 v kat.
území Petřvald u Karviné na příští zasedání zastupitelstva města,
určilo
d) Ing. Petra Dvořáčka pověřeným zastupitelem pro pořizování územně
plánovací dokumentace města Petřvaldu.
____________________________________________________________
3/ Účetní závěrka města Petřvaldu sestavená k rozvahovému dni 31. 12.
2018

Zastupitelstvo města
po projednání
4/3

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. 2018, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
4/ Inventarizační zpráva k inventarizaci majetku a závazků města
Petřvald a zřízených příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2018
Zastupitelstvo města
po projednání

4/4

bere na vědomí
inventarizační zprávu k inventarizaci majetku a závazků města Petřvald a
zřízených příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2018.
______________________________________________________________
5/ Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2018 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Petřvaldu za rok 2018
Zastupitelstvo města

4/5

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 2018, dle předloženého návrhu,
b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Petřvald, IČ 00297593 za rok 2018,
c) bere na vědomí podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu
za rok 2018, 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 2018, a to bez výhrad,
e) rozhodlo o převodu finančních prostředků ze základního běžného účtu ve
výši 5 000 000 Kč do fondu rezerv a rozvoje města Petřvaldu, dle
předloženého návrhu.
______________________________________________________________
6/ Rozpočtové opatření č. 5/2019
Zastupitelstvo města
po projednání

4/6

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5/2019

na vypracování dokumentace ve všech stupních na regeneraci veřejného
prostranství mezi radnicí a ul. Kulturní v Petřvaldě ve výši 1,9 mil. Kč,
zvýšení § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň bude hrazeno ze
zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115).
_____________________________________________________________
7/ Pozemky
Zastupitelstvo města
po projednání
4/7

rozhodlo
a) o bezúplatném nabytí části pozemku parc. č. 6396/1 (nově vzniklé parc. č.
6396/101) o výměře 8 m2 v kat. území Petřvald u Karviné, který je ve
vlastnictví Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/77, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ 70890692, formou darovací smlouvy, dle
předloženého návrhu.
b) o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 3885/6, parc. č. 3885/32, parc. č.
6396/46, par. č. 6396/47, parc. č. 6396/48, parc. č. 6396/81, parc. č.
6396/82, parc. č. 6396/85, parc. č. 6396/87, parc. č. 6396/88, parc. č.
6396/86, parc. č. 6396/73, parc. č. 6396/83, parc. č. 6396/89, parc. č.
6396/92, parc. č. 6396/93, parc. č. 6396/94, parc. č. 6396/95, parc. č.
6396/96, parc. č. 6396/97, parc. č. 6396/98, vše v kat. území Petřvald u
Karviné, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 28. října
2771/77, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 70890692, formou
darovací smlouvy dle předloženého návrhu.
c) o úplatném nabytí částí pozemků parc. č. 3879/1 (nově vzniklé parc. č.
3879/13) a parc. č. 3885/7 (nově vzniklé parc. č. 3885/27, parc. č. 3885/28,
parc. č. 3885/29, parc. č. 3885/30, parc. č. 3885/31, parc. č. 3885/33) vše
v kat. území Petřvald u Karviné formou kupní smlouvy uzavřené s panem
….., nar. ….. a paní ……, nar. ….., oba bytem ……, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 35 010 Kč, dle předloženého návrhu.
d) o úplatném převodu části pozemku parc. č. 1821/1 – zahrada o výměře cca
679 m2 v kat. území Petřvald u Karviné společnosti Bighusky s.r.o., se
sídlem Školní 1048, 735 41 Petřvald formou kupní smlouvy za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, dle předloženého návrhu.
e) o úplatném převodu části pozemku parc. č. 1821/1 – zahrada o výměře cca
154 m2 v kat. území Petřvald u Karviné panu ….., nar. ….., bytem …..
formou kupní smlouvy za cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle
předloženého návrhu.
f) nevyhovět žádosti pana ….., nar. ….., bytem ….. o odprodej části pozemku
parc. č. 6414/77 v kat. území Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.
g) o úplatném převodu pozemku parc. č. 740/58 – zastavěna plocha a nádvoří
o výměře 18 m2 v kat. území Petřvald u Karviné panu ……, nar. …..,
bytem ….. formou kupní smlouvy za cenu ve výši 340 Kč za m2, dle
předloženého návrhu.
h) o úplatném převodu pozemku parc. č. 740/157 – zastavěna plocha a
nádvoří o výměře 12 m2 v kat. území Petřvald u Karviné paní ….., nar.
….., bytem …… formou kupní smlouvy za cenu ve výši 340 Kč za m2, dle
předloženého návrhu.

i) 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.
j) 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.
_______________________________________________________________
8/ Bezúročné zápůjčky na výměnu kotlů – podání žádosti o poskytnutí
podpory
Zastupitelstvo města
po projednání
4/8

rozhodlo
o podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších
adaptačních a mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích
Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, Cíl 1 Zajištění
předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva formou
zvýhodněné zápůjčky a Cíl 2 Realizace adaptačních projektů reagujících na
změnu klimatu a projektů vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů,
zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie na straně
spotřebitelů.
______________________________________________________________
9/ Zásady pro poskytování zápůjček k zajištění předfinancování výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Zastupitelstvo města
po projednání

4/9

schvaluje
Zásady pro poskytování zápůjček k zajištění předfinancování výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.
______________________________________________________________
10/ Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji z rozpočtu města
Petřvald
Zastupitelstvo města

po projednání
4/10

rozhodlo
o poskytnutí dotace ve výši 166 500 Kč účelově určené na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ a o
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Petřvald s
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692 dle
předloženého návrhu.
______________________________________________________________
11/ Neinvestiční dotace Domovu Březiny, p.o.
Zastupitelstvo města
po projednání

4/11

rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok
2019 s Domovem Březiny, p.o. Petřvald, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41
Petřvald, ve výši 105 600 Kč na náklady související s ubytováním a péčí pro
24 občanů města Petřvaldu, kteří v současné době žijí v tomto pobytovém
zařízení sociálních služeb v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním
režimem.
______________________________________________________________
12/ Neinvestiční a investiční dotace sportovním klubům a spolkům
Zastupitelstvo města
po projednání

4/12

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí neinvestiční dotace
a) Sportovnímu klubu - Slavoj Petřvald, z.s., V Zimném dole 975, 735 11
Orlová – Město, IČ 646 30 340 ve výši 120 000 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, 3. ročníku poháru SK Slavoj v kopané a
dalších společenských aktivit.
b) Tělovýchovné jednotě Petřvald, z. s., Závodní 1504, 735 41 Petřvald, IČ
452 38 952, ve výši 240 000 Kč na zajištění chodu sportovní fotbalové
činnosti mládeže a dospělých členů TJ Petřvald, z.s. v sezoně 2019.
c) Tělocvičné jednotě Sokol Petřvald, Sokolská 858, 735 41 Petřvald, IČ 711
93 481 ve výši 75 000 Kč na náklady spojené s údržbou a opravami
vnitřních i venkovních sportovišť, náklady spojené s údržbou a opravou
budovy sokolovny a provozem budovy, na nákup antuky a na pořádání
sportovně-kulturních aktivit pro občany města Petřvaldu.
d) Cyklistickému klubu FESO Petřvald – Březiny, z. s. Rychvaldská 295, 735
41 Petřvald, IČ 484 26 601 ve výši 80 000 Kč na činnost cyklistického
klubu včetně organizačních a technických zajištění závodů „O cenu města
Petřvald“ a dvou závodů Okresní pohárové soutěže.

e) o poskytnutí investiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí investiční dotace ve výši 40 000 Kč Sportovnímu klubu Slavoj Petřvald, z.s., V Zimném dole 975, 735 11 Orlová – Město, IČ 646
30 340 na nákup traktoru na sekání trávy
f) nevyhovět žádosti Cyklistického klubu FESO Petřvald – Březiny, z.s.,
Rychvaldská 295, 735 41 Petřvald, IČ 484 26 601 o poskytnutí investiční
dotace ve výši 220 000 Kč na nákup 9-místného vozidla.
_______________________________________________________________
13/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění činnosti pověřence pro ochranu
osobních údajů
Zastupitelstvo města
po projednání
4/13

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění pověřence pro ochranu
osobních údajů, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
14/ Různé
Zastupitelstvo města
po projednání

4/14

bere na vědomí
informace starosty a místostarosty.
_____________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta města

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta

