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Anonymizované usnesení 
 z 22. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 27.10.2015 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/22/2015  
schvaluje program své 22. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/22/2015 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3.1/22/2015 
bere na vědomí žádost paní Aleny Horníčkové, trvalý pobyt 742 60 Petřvald, Petřvald 1 
– Petřvald č.p. 109, o majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1209/27, ostatní 
plocha, silnice, v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, o výměře 141 m² a 
rozhodla, že nechá vypracovat odborný odhad znalce na výše uvedený pozemek. 
 
3.2/22/2015 
pověřuje JUDr. Miroslava Pavelku vypracováním návrhu kupní smlouvy na odkup 
pozemku parc.č. 1209/27, ostatní plocha, silnice, v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec 
Petřvald, o výměře 141 m² od paní Aleny Horníčkové, trvalý pobyt 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 109, která bude předložena zastupitelstvu na jeho 9. 
zasedání. 
 
4/22/2015 
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného práva stavby na zřízení vodovodní přípojky 
k rodinnému domu č.p. 12, Petřvald, Petřvald 2 – Petřvaldík, na pozemku parc.č. 525/2 
v k.ú. Petřvaldík, obec Petřvald, která se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí 
Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČO 00298263 a 
paní Kamilou Matušinskou, trvalý pobyt Františka Čechury 4464/6, 708 00 Ostrava – 
Poruba. 
 
5/22/2015 
nesouhlasí se změnou využití zpevněné plochy na pozemku parc.č. 729/4 v k.ú. 
Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, na Sběrnu druhotných surovin a ekologickou 
likvidaci autovraků – viz žádost č.j. 1193/2015 ze dne 7.10.2015.   
 
6/22/2015 
rozhodla, že Obec Petřvald bude v roce 2016 poskytovat veřejnou finanční podporu – 
dotace – z rozpočtu obce Petřvald formou individuálních žádostí.   
 
7/22/2015 
bere na vědomí návrh rozpočtu obce Petřvald na rok 2016. 
 
8/22/2015 
schvaluje „Plán inventarizace majetku obce Petřvald k 31.12.2015“ dle přílohy č. 1 
zápisu.  
 
9/22/2015 
bere na vědomí žádost o vyjádření společnosti SEKNE spol. s r.o., se sídlem Hamerská 
12, 772 00 Olomouc, DIČ CZ62363701, č.j. 1290/2015, o vyjádření k částečné uzavírce 
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silnice I/58 Mošnov – Petřvald a úplné uzavírce silnice III/4808 a III/4806 v připojení na 
silnici I/58 v období od 4.11.2015 – 15.12.2015. 
 
10/22/2015 
bere na vědomí informaci, že výměna oken v budově č.p. 122, Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald (sokolovna) bude provedena pouze v prostorách restaurace.    
 
11/22/2015 
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro účely podnikání o výměře 28,4 m² 
v budově č.p. 18, Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald, která se uzavírá mezi smluvními 
stranami: Obcí Petřvald, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263 a 
společností LUSIEN, s.r.o., se sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 441, 
IČO 27903745 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 
12/22/2015 
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor k nájemní smlouvě ze 
dne 18.12.2013 ve znění Dodatku č. 1 a 2, který se uzavírá mezi smluvními stranami: 
Obcí Petřvald, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263 a 
Tělovýchovnou jednotou Petřvald na Moravě, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald 
č.p. 122, IČ 44937661. Předmětem dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě je 
prodloužení doby nájmu nebytových prostor v budově č.p. 122, Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald (sál sokolovny) do 31.12.2016. Rada pověřuje starostu obce podpisem 
Dodatku č. 3.    
 
13/22/2015 
schvaluje VII. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2015 dle přílohy č. 2 zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


