Výpis z usnesení
22. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo
dne 13. prosince 2017
_______________________________________________________________________
1/ Zastupitelstvo města
22/1

a)

schvaluje
přednesený program jednání

b)

volí
návrhovou komisi ve složení: Jana Jaglařová, Miloslav Hesek,
Ing. Václav Holeček
ověřovatele zápisu: Mgr. Šárka Němcová, Mgr. Pavel Marenčák

c)

b ere na vědomí
- provedenou kontrolu usnesení.
- zprávu o činnosti a plnění úkolů finančního a kontrolního výboru
______________________________________________________________
2/ Rozpočet města Petřvaldu na rok 2018
Zastupitelstvo města
po projednání
22/2

s chvaluje
a) v souladu s § 84, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Petřvaldu
na rok 2018 v objemu:
- příjmy celkem 127 971 964 Kč
- financování celkem 35 418 000 Kč
- výdaje celkem 163 389 964 Kč
bere na vědomí
b) rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2018.
______________________________________________________________
3/ Pozemky
Zastupitelstvo města
po projednání

22/3

rozhodlo
a) o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 6414/63 (nově vzniklé parc. č.
6414/127 o výměře 71 m2 ) kat. území Petřvald u Karviné formou kupní
smlouvy uzavřené s vlastníkem pozemku panem ….., nar. ….., bytem …..,
za cenu ve výši 86 Kč za m2, dle předloženého návrhu.
b) o bezúplatném nabytí spoluvlastnického podílu 1/5 na pozemcích parc. č.
4955/30, č. 4955/31, č. 4955/58, č. 4955/59, č. 4955/81 a č. 4955/82, vše v
kat. území Petřvald u Karviné, formou o bezúplatném převodu nemovité
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věci uzavřené s vlastníkem spoluvlastnického podílu na pozemcích
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, IČ
69797111, dle předloženého návrhu.
c) o úplatném převodu části pozemku parc. č. 6400/1 - ostatní plocha (nově
vzniklé parc. č. 6400/33 o výměře 31 m2 a nově vzniklé parc. č. 6400/35 o
výměře 40 m2) v kat. území Petřvald u Karviné paní ….., nar. ….., bytem
….. formou kupní smlouvy za cenu ve výši 20 900 Kč, dle předloženého
návrhu.
vyhlašuje
d) záměr prodeje části pozemku parc. č. 6154/3 kat. území Petřvald u
Karviné, dle předloženého návrhu.
e) záměr prodeje části pozemku parc. č. 44/1 kat. území Petřvald u Karviné,
dle předloženého návrhu.
____________________________________________________________
4/ Obecně závazná vyhláška města Petřvaldu č. 1/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města
po projednání
22/4

vydává
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
______________________________________________________________
5/ Obecně závazná vyhláška města Petřvaldu č. 2/2017 Požární řád
Zastupitelstvo města
po projednání

22/5

vydává
na základě § 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Petřvaldu č. 2/2017
Požární řád.
______________________________________________________________
6/ Různé
Zastupitelstvo města
po projednání

22/6

rozhodlo
a) o poskytnutí finančního daru a o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí
finančního daru ve výši 300 000 Kč s Římskokatolickou farností Petřvald
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u Karviné, K Muzeu 414, 735 41 Petřvald, IČ: 68899068, dle
předloženého návrhu. Finanční dar je určen na veřejnou sbírku (Osvědčení
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky vydané Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje v Ostravě dne 20. 05. 2016 č. j. MSK
62366/2016) za účelem opravy Farního kostela svatého Jindřicha v
Petřvaldě, kaplí Křížové cesty a soch podél cesty k tomuto kostelu.
b) o uzavření smlouvy o spolupráci města Petřvaldu s obcí Horní Suchá dle
předloženého návrhu.
vydává
c) na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 3 odst. 2) vyhlášky
MV č. 247/20001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve
znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Petřvaldu z důvodu změny kategorie jednotky z JPO V na
kategorii JPO III.
stanoví
d) podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, paušální náhradu výdělku ušlého v souvislosti s
výkonem funkce podle § 71 odst. 3 ve výši 130 Kč/hod., a nejvyšší částku
3 000 Kč, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc.
e) v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, neuvolněným členům zastupitelstva města, s účinnosti od 1. 1. 2018
výši odměn za měsíc takto: člen rady 7 380 Kč, předseda výboru/komise
3 690 Kč, člen výboru/komise 3 075 Kč, člen zastupitelstva 1 845 Kč.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva
města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Odměna se poskytuje
jen za funkci, za níž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna.
f) podle § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvek na úhradu zvýšených
nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena
zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství, a v souvislosti se zastupováním obce na
veřejných občanských obřadech (slavnostní zápisy, setkání jubilantů
apod.), a to ve výši 500 Kč za jeden den konání slavnostních obřadů
s účinnosti od 1. 1. 2018.
schvaluje
g) odměny členům výboru finančního a výboru kontrolního za aktivní přístup
k plnění úkolů výborů v roce 2017, dle předloženého návrhu.
bere na vědomí
h) termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2018:
RM: 16. 1., 6. 2., 6. 3., 10. 4., 9. 5., 5. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10.
ZM: 21. 2., 25. 4., 27. 6., 29. 8., 10. 10.
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i) zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Petřvaldu za
rok 2017.
j) informace starosty a místostarosty.

Ing. Jiří Lukša
starosta města

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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