Výpis z usnesení
89. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
5. září 2018

1/ Kontrola usnesení
Rada města
po projednání
89/480

bere na vědomí
provedenou kontrolu usnesení.
-----------------------------------------------------------------------------------------2/ Pozemky
Rada města
po projednání

89/481

rozhodla
a) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 2950 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní přípojky, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3155 v kat.
území Petřvald u Karviné společnosti Skandav Steel s.r.o., se sídlem
Hlubinská 1378/36, 702 00
Ostrava, IČ: 05516315, 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.
b) o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku parc.
č. 43/1 v kat. území Petřvald u Karviné, spočívající v právu vedení
vodovodní a kanalizační přípojky, ve prospěch vlastníků pozemku parc. č.
1933/2 v kat. území Petřvald u Karviné ….., 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 uzavření smlouvy o právu provést stavbu komunikace na pozemku parc.
č. 678 a č. 6414/1, vše v kat. území Petřvald u Karviné, mezi městem
Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593 a
….., dle předloženého návrhu.,
d) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 740/123 a č.
740/124, vše kat. území Petřvald u Karviné, za nájemné 9 Kč za m2 a rok
s ……, dle předloženého návrhu.
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
e) nevyhovět žádosti ….. o odprodej části pozemku parc. č. 1821/1 v kat.
území Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.
f) nevyhovět žádosti ….. o odprodej části pozemku parc. č. 6414/77 v kat.
území Petřvald u Karviné, dle předloženého návrhu.
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______________________________________________________________
3/ Smlouva o provozování a pachtu vodního díla
Rada města
po projednání
89/482

rozhodla
o uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla pod názvem
„Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních
škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“ a vodního díla pod názvem „Radnice,
zpevněné plochy a inženýrské sítě v Petřvaldě“, objekt SO 03 – Prodloužení
splaškové kanalizace s pachtýřem a provozovatelem, kterým je společnost
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 451 93 665, 28. října
1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, dle předloženého návrhu.
___________________________________________________________
4/ Různé
Rada města
po projednání

89/483

rozhodla
a) o použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové
organizace Mateřská škola Petřvald 2. května 1654 na pořízení šokeru šokového zchlazovače pro školní kuchyni, dle předloženého návrhu.
b) o použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246
na pořízení průmyslové myčky na nádobí, dle předloženého návrhu.
c) na základě doporučení bytové komise o výměně bytů mezi ….., ….. a
….., dle předloženého návrhu.
d) neakceptovat nabídku ….. na zřízení občanské poradny.
e) o uzavření Dodatku č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území města Petřvald,
uzavřené dne 20.1.2009, v platném znění, se společností ČSAD Havířov
a.s., IČ 451 92 081, DIČ CZ45192081, U Stadionu 1654/8, 736 01
Havířov, kterým se mění tarifní podmínky od 1.7.2018 s navýšením
prokazatelné ztráty v roce 2018,
f) o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města Petřvaldu č.j. MěÚP 1861/2018, která byla
podepsaná dne 20.4.2018 mezi Městem Petřvald a Českým svazem
včelařů, z.s. Základní organizací Petřvald, Panelová 1533, 73541 Petřvald,
IČ 630 25 027. Tímto dodatkem se doplňuje účel využití poskytnuté
neinvestiční dotace o úhradu platby za výrobu parní nerezové tavírny
vosku ze souši a pařáku na taveninu z voští, dle předloženého návrhu.
g) 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. 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. Cena díla se zvyšuje o 49 000 Kč bez DPH, cena díla celkem
po změně celkem činí 1 137 850 Kč bez DPH. Termín díla je prodloužen
do 30. 6. 2019.
bere na vědomí
h) předložený výkaz o plnění rozpočtu k 31. 7. 2018.
i) obsah kroniky města Petřvaldu za rok 2016.
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j) informaci o přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin ve
školním roce 2018/2019.
k) informace starosty města.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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