Výpis z usnesení
25. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo
dne 25. dubna 2018
_____________________________________________________________________
1/ Zastupitelstvo města
25/1

a)

schvaluje
přednesený program jednání

b)

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

c)

b ere na vědomí
- provedenou kontrolu usnesení.

______________________________________________________________
2/ Účetní závěrka města Petřvaldu sestavená k rozvahovému dni 31. 12.
2017
Zastupitelstvo města
po projednání
25/2

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. 2017, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
3/ Inventarizační zpráva k inventarizaci majetku a závazků města
Petřvald a zřízených příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2017
Zastupitelstvo města
po projednání

25/3

bere na vědomí
inventarizační zprávu k inventarizaci majetku a závazků města Petřvald a
zřízených příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2017.
______________________________________________________________
4/ Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2017 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Petřvaldu za rok 2017
Zastupitelstvo města

25/4

po projednání

1

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 2017, dle předloženého návrhu,
b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Petřvald, IČ 00297593 za rok 2017,
c) bere na vědomí podrobný komentář k Závěrečnému účtu města Petřvaldu
za rok 2017, 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 2017, a to bez výhrad.
______________________________________________________________
5/ Rozpočtové opatření č. 6/2018
Zastupitelstvo města
po projednání
25/5

schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2018 na úhradu přeplatků za služby spojené
s užíváním bytů ve výši 517 tis. Kč, zvýšení § 3612 – Bytové hospodářství
bude hrazeno za zůstatku prostředků minulého roku (pol. 8115).
______________________________________________________________
6/ Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2017 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek měst a obcí okresu Karviná za rok 2017

25/6

Zastupitelstvo města
po projednání
bere na vědomí
v souladu s § 39, odst. (11) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet
Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí
okresu Karviná za rok 2017.
______________________________________________________________
7/ Pozemky
Zastupitelstvo města
po projednání

25/7

rozhodlo
a) o úplatném nabytí pozemků parc. č. 3471/2, č. 3472/2 a č. 3469/3, vše v
kat. území Petřvald u Karviné, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem zpracovaným před uzavřením kupní smlouvy, které bude
realizováno takto:
- s vlastníky pozemků manželi ….., nar. ….., oba bytem ….. a panem
……, nar. ……, bytem ….. bude uzavřena smlouva o budoucí kupní
smlouvě,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě bude uzavřena
kupní smlouva.
b) o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 3477 o výměře cca 35 m2 a
pozemku parc. č. 3480 o výměře 257 m2, vše v kat. území Petřvald u
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Karviné, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným
před uzavřením kupní smlouvy, které bude realizováno takto:
- s vlastníkem pozemků paní ….., nar. ….., bytem ….. bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě bude
uzavřena kupní smlouva, dle předloženého návrhu.
c) o úplatném nabytí pozemku parc. č. 3483/2 o výměře 233 m2 v kat. území
Petřvald u Karviné za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
zpracovaným před uzavřením kupní smlouvy, které bude realizováno
takto:
- s vlastníkem pozemku paní ….., nar. ……, bytem ….. bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě bude uzavřena
kupní smlouva, dle předloženého návrhu.
d) o úplatném nabytí pozemku parc. č. 3484/1 o výměře 75 m2 kat. území
Petřvald u Karviné formou kupní smlouvy uzavřené s vlastníkem pozemku
paní ……, nar. ……, bytem …… a panem ….., nar. ….., bytem ….. za
cenu ve výši 150 Kč za m2, dle předloženého návrhu.
e) o úplatném nabytí pozemku parc. č. 3683 o výměře 477 m2 v kat. území
Petřvald u Karviné za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
zpracovaným před uzavřením kupní smlouvy, které bude realizováno
takto:
- s vlastníkem pozemku panem ….., nar. ……, bytem ….. bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě,
- po splnění podmínek uvedených v budoucí kupní smlouvě bude
uzavřena kupní smlouva, dle předloženého návrhu.
vyhlašuje
f) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1821/1 (nově vzniklé parc. č.
1821/8) kat. území Petřvald u Karviné o výměře 144 m2, dle předloženého
návrhu.
g) záměr prodeje pozemku parc. č. 6414/95 kat. území Petřvald u Karviné,
dle předloženého návrhu.
schvaluje
h) nevyužití zákonného předkupního práva města Petřvald k budově bez čísla
popisného nebo evidenčního – garáž v kat. území Petřvald u Karviné, ve
vlastnictví pana ……, nar. ……, bytem …… za kupní cenu 22 tis. Kč.
Budova stojí na pozemku parc. č. 740/69 v kat. území Petřvald u Karviné
ve vlastnictví města Petřvald.
_______________________________________________________________
8/ Neinvestiční dotace sportovním klubům - spolkům
Zastupitelstvo města
po projednání
25/8

rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí neinvestičních dotací:
3

a) Cyklistickému klubu FESO Petřvald – Březiny, z.s. Rychvaldská 295, 735
41 Petřvald, IČ: 484 26 601 ve výši 70 000 Kč na činnost cyklistického
klubu včetně organizačních a technických zajištění závodů „O cenu města
Petřvald“ 2. 9. 2018 a dvou závodů Okresní pohárové soutěže,
b) 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 (fotbalového hřiště)a jeho okolí, na činnost klubu
(platba energií, poplatky FAČR, poplatky za rozhodčí, nákup vybavení pro
činnost klubu, propagace klubu a další položky potřebné k provozování
fotbalového klubu), na pořádání veteráns turnajů OLD BOYS LIGY a na
pořádání dvou dětských dnů a 2. ročníku poháru SK Slavoj Petřvald a
dalších společenských aktivit,
c) Tělocvičné jednotě Sokol Petřvald, Sokolská 858, 735 41 Petřvald, IČ:
711 93 481 ve výši 65 000 Kč na náklady spojené s údržbou a opravami
vnitřních i venkovních sportovišť, náklady spojené s údržbou a opravou
budovy sokolovny a provozem budovy a na pořádání sportovně-kulturních
aktivit pro občany města Petřvaldu.
d) Tělovýchovné jednotě Petřvald, z. s., Závodní 1504, 735 41 Petřvald, IČ
452 38 952, ve výši 220 000 Kč na zajištění chodu sportovní fotbalové
činnosti mládeže a dospělých členů TJ Petřvald, z.s. v sezoně 2018.
_______________________________________________________________
9/ Dotace Domovu Březiny, p. o., Rychvaldská 531, 735 41 Petř vald
Zastupitelstvo města
po projednání
25/9

rozhodlo
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018
na dofinancování pobytových sociálních služeb s Domovem Březiny, p.o.
Petřvald, se sídlem Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, ve výši 105 300 Kč na
náklady související s ubytováním a péčí pro 26 občanů města Petřvaldu, kteří
v současné době žijí v tomto pobytovém zařízení sociálních služeb, dle
předloženého návrhu.
______________________________________________________________
10/ Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Petřvaldu pro volební
období 2018-2022
Zastupitelstvo města
po projednání

25/10

stanoví
v souladu s § 67 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
patnáctičlenné zastupitelstvo pro volební období 2018 – 2022.
______________________________________________________________
11/ Různé
Zastupitelstvo města
po projednání
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25/11

v y s l o v u j e souhlas
a) v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění, se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
městem Petřvald a členkou zastupitelstva města Petřvaldu paní Jarmilou
Skálovou, dle předloženého návrhu.
rozhodlo
b) zadat zpracování nové studie přístavby jídelny a ŠD při Základní škole a
Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci, Školní 246, Petřvald.
bere na vědomí
c) informace starosty a místostarosty.

Ing. Jiří Lukša
starosta města

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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