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Anonymizované usnesení 
 z 23. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 16.11.2015 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/23/2015  
schvaluje program své 23. schůze dle předloženého návrhu.  
 
2/23/2015 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/23/2015 
schvaluje umístění sídla nově zakládaného spolku s názvem TJ Petřvald na Moravě, 
z.s. v budově č.p. 122, Petřvald 1 – Petřvald, 742 60 Petřvald, stojící na pozemku 
parc.č. st. 71/1 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.  
 
4/23/2015 
bere na vědomí návrh kupní smlouvy o převodu vlastnických práv k pozemku parc.č. 
1209/27 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, o výměře 141 m², která se 
uzavírá mezi prodávajícími Alenou Horníčkovou a Alenkou Vašendovou, obě trvalým 
pobytem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 109, 742 60 Petřvald a kupujícím Obcí Petřvald, se 
sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČO 00298263 a postupuje 
zastupitelstvu obce Petřvald k projednání.  
 
5/23/2015 
zamítá žádost Petra Kostky, Zemědělské a stavební stroje, Nádražní 730/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO 13500856, ve které požaduje posunutí termínu dodání 
štěpkovače LS 100/27 C na den 22.12.2015 a trvá na dodání štěpkovače LS 100/27 C 
dle Kupní smlouvy uzavřené dne 20.9.2015 mezi Obcí Petřvald, se sídlem 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČO 00298263 a Petrem Kostkou, Zemědělské 
a stavební stroje, Nádražní 730/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 13500856.    
 
6.1/23/2015 
zamítá žádost Alberta Ševčíka, trvalý pobyt Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 
Petřvald o pronájem pozemku č. 69 v k.ú, Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald u 
budovy dílny č.p. 57 pro uskladnění stavebního materiálu. Rada obce požaduje 
odstranění uskladněného materiálu na výše uvedeném místě v termínu do 31.12.2015. 
 
6.2/23/2015 
zamítá žádost Alberta Ševčíka, trvalý pobyt Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 
Petřvald o povolení parkování opravovaných automobilů na pozemku přilehlém 
k pozemku parc.č. 69 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald u budovy dílny č.p. 
57.  
 
7/23/2015 
rozhodla poskytnout Záchranné stanici Bartošovice, se sídlem Bartošovice č.p. 146, 
742 54 Bartošovice, finanční příspěvek na rok 2016 ve výši 2.600,- Kč na provoz 
záchranné stanice pro volně žijící živočichy.   
 
8/23/2015 
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemcích parc.č. 1333/3 a 1333/5 a Smlouvu o právu provést stavbu – zřízení přípojky 
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NNk na pozemku parc. č. 820/69 Vladimíra Polčáka, trvalým pobytem Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 204, 742 60 Petřvald, která se uzavírá mezi Obcí Petřvald, se sídlem 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČO 00298263 a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 
24729035 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.          
 
9/23/2015 
stanovila program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, které se bude 
konat dne 30.11.2015 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě: 
 
Program 9. zasedání zastupitelstva obce dne 30.11.2 015    
1) Schválení programu  
2) Zpráva o ověření zápisu z 8. zasedání ZO 
3) Volba ověřovatelů zápisu 
4) Určení počtu členů návrhové komise 
5) Volba členů návrhové komise  
6) Informace o plnění usnesení 
7) Rozpočet obce Petřvald na rok 2016 
8) Smlouva č. 15233404 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zavedení systému 
kompostování BRO vznikajících v domácnostech v obci Petřvald“   

9) Kupní smlouva o převodu vlastnických práv k pozemku parc.č. 1209/27 v k.ú. 
Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald 

10) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Petřvald   

11) Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. st. 687, vodní dílo, hráz 
v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald – Povodí Odry, s.p., Varenská 
3101/49, Ostrava  

12) Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Petřvald  
13) Určení termínů konání zasedání zastupitelstva obce Petřvald v roce 2016 
14) Zápis z 3., 4. a 5. schůze finančního výboru obce Petřvald 
15) Zápis z 1. schůze kontrolního výboru obce Petřvald 
16) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 
17) Diskuse 
 
 
10/23/2015 
navrhuje termíny konání zasedání zastupitelstva obce Petřvald v roce 2016 takto: 
24.2.2016, 25.5.2016, 24.8.2016 a 23.11.2016  
a postupuje je zastupitelstvu obce k projednání.    
 
11/23/2015 
schvaluje odměny členům kulturní a sportovní komise dle předloženého návrhu, který je 
přílohou č. 1 zápisu. 
 
12/23/2015 
rozhodla, že pořízení nového osvětlení vánočního stromu v obci Petřvald včetně 
montáže provede firma ELMO – Václav Gelnar, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 392, 742 60 
Petřvald, IČO 13016156 za částku ve výši  46.814,90 Kč s DPH.  
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13/23/2015 
bere na vědomí návrh Jednacího řádu zastupitelstva obce Petřvald a postupuje ho 
zastupitelstvu obce k projednání. 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


