Výpis z usnesení
z 82. schůze Rady města Petřvaldu konané dne 27. června 2018

1/ Rozpočtové opatření č. 9/2018
Rada města
po projednání
82/444

schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2018:
a) na navýšení výdajů na platy a související výdaje z důvodu změn
organizační struktury městského úřadu ve výši 265 tis. Kč, zvýšení § 6171
– Činnost místní správy bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého
roku (pol. 8115),
b) na navýšení výdajů na platy a související výdaje zaměstnanců Střediska
kulturních služeb ve výši 235 tis. Kč, zvýšení § 3392 - Zájmová činnost v
kultuře bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115),
c) na odměny za zajištění domovnických prací ve výši 55 tis. Kč, zvýšení §
3612 - Bytové hospodářství bude hrazeno z překročených nedaňových
příjmů.
_______________________________________________________________
2/ Zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) ČEZ Distribuce –
stavba: Petřvald ….., NNv NNk – změna usnesení
Rada města
po projednání

82/445

mění
usnesení č. 81/434, bod a) ze dne 07.06.2018 tak, že poslední věta zní: Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4 000 Kč, ke
které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným
právním předpisem.
_______________________________________________________________
3/ Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku OP 02_18
Rada města
po projednání

82/446

rozhodla
v rámci stavby „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Petřvald“
v grantovém řízení Oranžový přechod, o uzavření Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku OP 02_18 ve výši 120 000 Kč na nasvětlení nově
budovaného přechodu pro chodce na silnici I/59 ul. Ostravská v blízkosti
křižovatky s místní komunikací ul. Nejedlého s Nadaci ČEZ, Duhová 1531/3,
140 53 Praha 4, IČ 26721511, dle předloženého návrhu.
_____________________________________________________________
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4/ Smlouva o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
Rada města
po projednání
82/447

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření smlouvy o zajištění pověřence pro ochranu osobních
údajů, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
5/ Veřejná zakázka „Odstranění stávající terasy při KD v Petřvaldě“
Rada města
po projednání

82/448

rozhodla
na základě Protokolu o otvírání obálek a jednání hodnotící komise ze dne
21.6.2018 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu pod
označením „Odstranění stávající terasy při KD v Petřvaldě“ a o uzavření
smlouvy se společnosti PROFIZA s.r.o., IČ 29244935, se sídlem Podzámčí 847,
763 31 Brumov - Bylnice, která má nejnižší nabídkovou cenu bez DPH
479.460,44 Kč.

_____________________________________________________________
6/ Veřejná zakázka „Oprava místních komunikací v roce 2018 II.“
Rada města
po projednání
82/449

schvaluje
znění výzvy k podání 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 „Oprava místních komunikací v
roce 2018 II.“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
7/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Sadové úpravy u
chodníků nad bytovým domem č. p. 1945 v Petřvaldě“ – Dodatek č.1
Rada města
po projednání
rozhodla

82/450

a) o zrušení usnesení Rady města Petřvaldu č. 81/439 ze dne 7.6.2018 o
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2018 ze dne 16.5.2018 pro
„Sadové úpravy u chodníků nad bytovým domem č.p. 1945 v Petřvaldě“ se
společností „TRADUCI COMPANY s.r.o., IČ 03606333, se sídlem V Zátiší
810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory“.
b) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2018 ze dne 16.5.2018
pro „Sadové úpravy u chodníků nad bytovým domem č.p. 1945 v Petřvaldě“
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se společností „TRADUCI COMPANY s.r.o., IČ 03606333, se sídlem V
Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory“ ve znění dle návrhu.
______________________________________________________________
8/ Veřejná zakázka „Stavební úpravy domu č.p. 1735 a Realizace
energetických úspor domů DPS Ráčkova č.p. 1734, 1735, 1737 v
Petřvaldě – dodatečné stavební práce č. 3“
Rada města
po projednání
82/451

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o
dílo č. 3/2018 ze dne 26.1.2018 pro „Stavební úpravy domu č.p. 1735 a
Realizaci energetických úspor domů DPS Ráčkova č.p. 1734, 1735, 1737 v
Petřvaldě - dodatečné stavební práce č.3“ se společností „MH - Stavby, s.r.o.,
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 27776506“. Cena díla se snižuje
o 5 799,- Kč bez DPH, cena celkem po změně činí 27 087 289,80 Kč bez
DPH.
______________________________________________________________
9/ Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb nebo prací a Smlouvy
o bezúplatném převodu majetku
Rada města
po projednání

82/452

rozhodla
a) uzavřít Smlouvu o poskytování služeb nebo prací v souladu s ustanovením
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení § 97 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů mezi Českou republikou –
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700
30 Ostrava – Zábřeh, zastoupeným brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D.,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje, IČO:70884561, a městem Petřvald,
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, zastoupeným Ing. Jiřím Lukšou,
starostou, IČO: 00297593 ve znění dle důvodové zprávy.
b) uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku podle ustanovení § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb,. o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
zastoupeným brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS
Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561 a Městem Petřvald, náměstí Gen.
Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, zastoupeným Ing. Jiřím Lukšou, starostou,
IČO: 00297593 ve znění dle důvodové zprávy.
______________________________________________________________
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10/ Záměr prodeje části pozemku parc. č. 34 a části pozemku parc. č. 48,
vše v kat. území Petřvald u Karviné
Rada města
po projednání
82/453

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
vyhlásit záměr prodeje části pozemku parc. č. 34 a části pozemku parc. č. 48,
vše v kat. území Petřvald u Karviné dle předloženého návrhu
_______________________________________________________________
11/ Schválení příjmu dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na „Ozdravné pobyty žáků
1. stupně základních škol“
Rada města
po projednání

82/454

rozhodla
o schválení příjmu dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky
1. stupně základních škol“ ve výši 129 tis. Kč ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.
_______________________________________________________________
12/ Různé
Rada města
po projednání

82/455

bere na vědomí
- informace starosty a místostarosty
_______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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