Výpis z usnesení
8. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
11. dubna 2019
1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
8/51

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
______________________________________________________________
2/ Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rada města
po projednání

8/52

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 5/2019, dle předloženého návrhu.
_____________________________________________________________
3/ Účetní závěrka města Petřvaldu sestavená k rozvahovému dni 31. 12.
2018
Rada města
po projednání

8/53

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit 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/ Projednání Závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2018 a Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Petřvald za rok 2018
Rada města
po projednání

8/54

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
a) v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit Závěrečný účet
města Petřvaldu za rok 2018, dle předloženého návrhu,
b) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Petřvald, IČ 00297593 za rok 2018,
c) vzít na vědomí podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu za
rok 2018, dle předloženého návrhu,
d) v souladu s § 17, odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasit s
celoročním hospodařením města Petřvaldu za rok 2018, a to bez výhrad.
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e) rozhodnout o převodu finančních prostředků ze základního běžného účtu ve
výši 5 mil. Kč do fondu rezerv a rozvoje města Petřvaldu, dle předloženého
návrhu.
______________________________________________________________
5/ Pozemky
Rada města
po projednání
8/55

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 3745/11 a pozemku parc. č. 3745/12, vše v kat. území Petřvald
u Karviné, spočívající v právu umístění zemního kabelového vedení NN,
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly, IČ 24729035 (stavba – Petřvald, Na Svahu 3745/1, NNk), 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.
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 6394 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 3734/2 v kat.
území Petřvald u Karviné pana …… a 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.
c) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 4284 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4109/1 v kat.
území Petřvald u Karviné 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, 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. 4284 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4109/3 v kat.
území Petřvald u Karviné pana ……, které bude realizováno takto:
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- 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.
vyhlašuje
e) záměr pronájmu pozemku parc. č. 4954/2 o výměře 14 m2 v kat. území
Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
f) rozhodnout o úplatném nabytí částí pozemků parc. č. 3879/1 (nově vzniklé
parc. č. 3879/13) v kat území Petřvald u Karviné, 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) formou kupní smlouvy
uzavřené s panem ….. a paní ….., za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 35 010 Kč, dle předloženého návrhu.
g) rozhodnout 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.
h) rozhodnout o úplatném převodu části pozemku parc. č. 1821/1 – zahrada o
výměře cca 154 m2 v kat. území Petřvald u Karviné panu ….. formou
kupní smlouvy za cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle
předloženého návrhu.
i) rozhodnout o úplatném převodu pozemku parc. č. 740/58 – zastavěna
plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v kat. území Petřvald u Karviné
panu ….. formou kupní smlouvy za cenu ve výši 340 Kč za m2, dle
předloženého návrhu.
j) rozhodnout o úplatném převodu pozemku parc. č. 740/157 – zastavěna
plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v kat. území Petřvald u Karviné paní …..
formou kupní smlouvy za cenu ve výši 340 Kč za m2, dle předloženého
návrhu.
________________________________________________________
6/ Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava místních komunikací 2019“
Rada města
po projednání
8/56

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 „Oprava místních
komunikací 2019“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
7/ Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace –
Regenerace veřejného prostranství“
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Rada města
po projednání
8/57

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 „Projektová
dokumentace – Regenerace veřejného prostranství“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
8/ Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald –
úsek č. 3 – dodatečné stavební práce č. 1
Rada města
po projednání

8/58

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 1 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. 1“ se
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, IČ 48035599. Cena díla se navyšuje o 289 558,33 Kč bez
DPH, cena celkem po změně činí 7 152 498,25 Kč bez DPH.
_______________________________________________________________
9/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Malování
v objektech města Petřvald“
Rada města
po projednání

8/59

rozhodla
na základě Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 3.4.2019 a Protokolu o 1.
jednání hodnotící komise ze dne 3.4.2019, o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Malování v objektech města
Petřvald“ a o uzavření Rámcové smlouvy o dílo se společnosti „MORYS
s.r.o., IČ 42864771, Korejská 894/9, 702 00 Ostrava“. Cena za jednotlivé
položky činí: cena malířských prací – malba bílá dvouvrstvá - 29,04 Kč s
DPH za 1 m2, nabídková cena malířských prací – malba omyvatelná - 73,81
Kč s DPH za 1 m2, nabídková cena malířských prací – malba s tónem
dvouvrstvá nebo první vrstva bílá, druhá s tónem - 35,09 - Kč s DPH za 1 m2,
nabídková cena malířských prací – odstraňování starých maleb škrábáním
včetně sádrování - 30,25 Kč s DPH za 1 m2, nabídková cena malířských prací
– válečkování jednoduchým válečkem včetně zakončení linkou – 59,29 Kč s
DPH za 1 m2.
______________________________________________________________
10/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice“
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Rada města
po projednání
8/60

rozhodla
na základě Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 3.4.2019 a Protokolu o 1.
jednání hodnotící komise ze dne 3.4.2019, o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice“ a o uzavření smlouvy se společnosti „HAOSPOL s.r.o., IČ
25855506, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12“, která má
nabídkovou cenu bez DPH 2 568 441,08 Kč.
______________________________________________________________
11/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Rekonstrukce
zahrady MŠ Závodní v Petřvaldě“ a „Rekonstrukce zahrady MŠ Závodní
v Petřvaldě II.“
Rada města
po projednání

8/61

rozhodla
a) 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“.
schvaluje
b) 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 II.“, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
12/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Výměna a údržba
umělých trávníků“
Rada města
po projednání

8/62

rozhodla
na základě Protokolu o 1. jednání hodnotící komise a Zprávy o hodnocení
nabídek ze dne 3.4.2019 a Protokolu o 2. jednání hodnotící komise ze dne
5.4.2019 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu pod
označením „Výměna a údržba umělých trávníků“ a o uzavření Smlouvy o dílo
a Servisní smlouvy se společnosti „StavoSport s.r.o., IČ 29278481, Přehradní
233, 763 16 Fryšták“, která má nabídkovou cenu bez DPH za dílo 1.015.838
Kč a za servis 8 000 Kč.
_______________________________________________________________
13/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „HOSPITAL taxi
pro město Petřvald“
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Rada města
po projednání
8/63

rozhodla
a) v souladu s § 127 odst. 2, písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zadávací řízení veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením „HOSPITAL taxi pro město Petřvald“.
schvaluje
b) 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 „HOSPITAL taxi
pro město Petřvald – II. výzva“, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
14/ Dotace poskytovatelům sociálních služeb na rok 2019
po projednání

8/64

rozhodla
a) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok
2019 těmto poskytovatelům sociálních služeb, spolkům, neziskovým a
jiným organizacím:
1. SLEZSKÉ DIAKONII, sociálně aktivizační službě EUNIKA Karviná, se
sídlem Český Těšín, Na Nivách 7, ve výši 6 000 Kč na úhradu canisterapie a
hipoterapie, která je poskytována 2 občankám Petřvaldu.
2. ADŘE, o.p.s. se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha, pro Dobrovolnické
centrum ADRA Havířov, ve výši 10 000 Kč na zakoupení fotoaparátu,
kancelářských potřeb a materiálu pro dobrovolníky.
3. NOVÉMU DOMOVU, p. o. se sídlem U Bažantnice 1564/15, 735 06
Karviná - Nové Město, ve výši 8 800 Kč na úhradu canisterapie pro 2 bývalé
občanky města Petřvaldu.
4. SVÉPOMOCNÉ SPOLEČNOSTI MLÝNEK, z. s., se sídlem Nádražní
1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, ve výši 14 000 Kč na úhradu
nákladů volnočasových aktivit, terapií a rekondičních pobytů pro 5 občanů
města Petřvaldu.
5. DOMOVU VESNA, p. o., Orlová Lutyně, Kpt. Jaroše 999, ve výši 35 200
Kč na provozní náklady sociální služby spojené s pobytem 8 uživatelů bývalých občanů města Petřvaldu.
6. SLEZSKÉ DIAKONII, se sídlem Český Těšín, Na Nivách 7, pro azylový
dům HANNAH Orlová, ve výši 10 000 Kč na zajištění vybavení ubytovacích
jednotek, a to nákupem matrací, stolů a židlí, služby tohoto zařízení využívá
jedna rodina z Petřvaldu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok
2019 na dofinancování pobytových sociálních služeb 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 o uživatele 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.
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______________________________________________________________
15/ Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací spolkům, neziskovým a
jiným organizacím
po projednání
8/65

rozhodla
o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv na
poskytnutí neinvestičních dotací s těmito spolky, neziskovými a jinými
organizacemi:
a) Klub českých turistů, odbor Petřvald, Kovalčíkova 813, 735 41 Petřvald,
IČ 720 72 377, ve výši 10 000 Kč na autobusovou dopravu na turistické
akce a na školení vedoucích turistiky.
b) Klub českých turistů, odbor Klub Ferdy Mravence Petřvald, Na Pořadí
209, 735 41 Petřvald, IČ 696 24 364 ve výši 5 000 Kč na autobusovou
dopravu na turistické akce.
c) SK Slavia Orlová, z.s., Na Stuchlíkovci 340, 735 14 Orlová – Lutyně, IČ
146 13 972, ve výši 19 000 Kč na pořádání mezinárodního šachového
turnaje „OPEN Bohumín 2019“.
d) Myslivecký spolek HALDY Petřvald, U Samoobsluhy 1820, 735 41
Petřvald, IČ 673 41 284, ve výši 30 000 Kč na dokončení výměny oken vč.
obložení oken myslivecké chaty, dvojí kosení louky v areálu myslivecké
chaty v Petřvaldě a nákup vysavače suchého listí.
e) ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, 742 54 Bartošovice, č.ú. 146, IČ 476 57 901,
ve výši 3 000 Kč na záchranu volně žijících živočichů a provoz záchranné
stanice pro poraněné či jinak hendikepované volně žijící živočichy v roce
2019.
f) Spolek hornických důchodců dolu J. Fučík, závodu 4 a 9, Těšínská 1197,
739 34 Šenov, IČ 706 23 244, ve výši 8 000 Kč na setkání jubilantů v r.
2019, dva poznávací autobusové zájezdy, poplatky za pronájem sálu v KD
Petřvald.
g) Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Místní spolek Petřvald
– 0185, Na Zaryjích č. p. 1000, 735 41 Petřvald, IČ 712 25 561, ve výši
5 000 Kč na závodní sezonu poštovních holubů 2019 a spolkovou činnost
Místního spolku Petřvald.
h) Klub přátel hornického muzea v Ostravě, z.s. Areál Landek Parku –
hornické muzeum, Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ 410
33 035, ve výši 10 000 Kč na technické zajištění tisku rozšířeného
Hornického zpravodaje.
i) Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petřvald, Panelová 1533, 735
41 Petřvald, IČ 630 25 027, ve výši 15 000 Kč na nákup včelích matiček
z registrovaných rozmnožovacích chovů a uznaných nebo vyšších
šlechtitelských chovů pro zlepšení genofondů včelstev na území města
Petřvald.
j) Parkinson – Help z.s., klub Ostrava, Dűrerova 2177/18, 100 00 Praha, IČ
227 54 059, ve výši 5 000 Kč na zakoupení kancelářských a jiných potřeb
na zvládání jemné motoriky, procvičování paměti a kvizy; na zakoupení
upomínkových předmětů, medailí, trofejí, dopravu a startovné na akce
pořádané jinými kluby v ČR i v zahraničí; na spoluorganizování setkání
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k)

l)

m)

n)

parkinsoniků v Muzeu Landek Ostrava a rekondičního pobytu na Horní
Bečvě.
Český kynologický svaz ZKO Petřvald – 004, Na Hranici 655, 735 41
Petřvald, IČ 630 25 116, ve výši 40 000 Kč na údržbu a rozvoj stávajícího
kynologického areálu včetně klubovny, pořízení drobného majetku a
předmětů k dovybavení kynologického areálu a klubovny a na zajištění
uspořádání veřejných sportovních a společenských kynologických akcí
Kynologický branný závod, Vořiškiáda „Petřvaldský čumáček“
s představením psů z útulku Dětmarovice a Závod o pohár starosty města
Petřvald.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,
Oblastní odbočka Orlová a Havířov, Polní 963, 735 14 Orlová - Lutyně, IČ
653 99 447, ve výši 5 000 Kč na činnost organizace, provoz internetu,
zakoupení kancelářských potřeb, rekondiční pobyt zaměřený na
prostorovou orientaci, orientaci v neznámém prostředí, chůzi s průvodcem,
přechod vozovek a sebeobsluhu.
Základní organizace Českého svazu žen Petřvald-sídliště, tř. Těreškovové
2234/24, 734 01 Karviná - Mizerov, IČ 034 02 061, ve výši 5 000 Kč na
pořádání 12. ročníku soutěže „O nejlepší petřvaldskou buchtu“, věcné
odměny pro soutěžící, nákup materiálu pro dětské dílničky, odměny pro
děti.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Petřvald, Gen.
Svobody 454, 735 41 Petřvald, IČ 48805378, ve výši 20 000 Kč na údržbu
budovy včetně vnitřního vybavení, výměnu elektroinstalace, přednáškovou
činnost pro členy spolku a veřejnost.

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
o) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace 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.
p) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace 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.
q) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace 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.
r) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace 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
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technických zajištění závodů „O cenu města Petřvald“ a dvou závodů
Okresní pohárové soutěže.
______________________________________________________________
16/ Návrh na poskytnutí finančního daru KČT, odbor Beskydy
Rada města
po projednání
8/66

rozhodla
o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč a o uzavření darovací smlouvy
s Klubem českých turistů, odborem Beskydy, 739 51 Vyšní Lhoty 200, IČ 027
73 562 na realizaci projektu „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do
přírody“ aneb „Společně na Lysou“.
_______________________________________________________________
17/ Různé
Rada města
po projednání

8/67

rozhodla
a) o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě
tepelného hospodářství a na prodej tepla evidenční číslo 91014 ze dne 21.
12. 2001 se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, 28. října
3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
b) o uzavření Dodatku ke Smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění
odpadních vod kanalizací PVPK číslo 316 ze dne 3. 6. 2014 se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
c) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši
300 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, účelově určené k úhradě
uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních
služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v
Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020, vymezených v čl. VI smlouvy
o poskytnutí dotace.
d) nevyhovět žádosti pana …… o pronájem nebytového prostoru v budově
čp. 930 na ul. Gen. Svobody pro účely skladového prostoru pro potřeby
COWORK CENTRA.
e) o vyřazení a prodeji malotraktoru MT8-150.32 rok výroby 1994
z evidence dlouhodobého hmotného majetku, dle předloženého návrhu.
f) o přijetí daru ve výši 40 % celkových nákladů na výměnu umělého
trávníku v tenisové hale Sportovního areálu na ul. Okrajová čp. 1872, tj. ve
výši 239 023 Kč a o uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Tenisovým
klubem Petřvald, z.s., Okrajová 1872, 735 41 Petřvald, IČ 70871698 a
obdarovaným městem Petřvald, za účelem spolufinancování výměny
umělého trávního povrchu v tenisové hale, dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
g) schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění činnosti pověřence pro
ochranu osobních údajů, dle předloženého návrhu.

9

h) schválit 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“.
bere na vědomí
i) předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31.3.2019.
j) informaci o technickém stavu bytového domu čp. 558 na ul. Okalové.
k) informace starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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