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Anonymizované usnesení 
 z 38. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 6.6.2016 

 
 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/38/2016 
schvaluje program své 38. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/38/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/38/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce. 
 
4/38/2016 
schvaluje Směrnici pro přijímání, projednání a vyřizování petic a stížností. 
 
5/38/2016 
schvaluje pronájem části nebytových prostor (zasedací místnosti, kuchyňky a WC) 
nacházející se v prvním poschodí budovy č.p. 18, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald, na pozemku parc. č. st. 144 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, za 
účelem provozování klubovny skautského oddílu Junáka - český skaut, středisko 
Albrechtičky, IČ: 48808539.  
 
6/38/2016 
schvaluje navýšení finanční odměny členům JSDH Petřvald za činnost v jednotce za 
rok 2015 o částku 8.226,- Kč za pobyt jednotky na výjezdním školení ve dnech  
13. - 15. 5. 2016. 
 
7/38/2016 
projednala stížnost na chování návštěvníků venkovního posezení u restaurace 
sokolovna, které je zřízeno na pozemku parc. č. 153/1 v kat. území Petřvald u Nového 
Jičína, a nesouhlasí s umístěním venkovního posezení na tomto pozemku. 
 
8/38/2016 
schvaluje osazení žaluzií na okna v obecní knihovně Petřvald 1 – Petřvald č.p. 6,  
742 60 Petřvald.  
 
9/38/2016 
schvaluje ukončení Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP 
a PO se společností Extéria, s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Ostrava – Slezská 
Ostrava, IČ: 02565366, kde dni 27.11.2016.  
 
10/38/2016 
schvaluje organizaci Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, 
příspěvková organizace vést nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 
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11.1/38/2016 
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Petřvald okres Nový Jičín, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015, která je přílohou 
č. 5 zápisu. 
 
11.2/38/2016 
schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Petřvald okres Nový Jičín za rok 2015 ve výši 34.630,72 Kč a převedení částky 
7.630,72,- Kč do rezervního fondu a převedení částky 27.000,- Kč do fondu odměn 
příspěvkové organizace.    
 
12/38/2016 
neschvaluje zpracování projektové dokumentace na vybudování komunitního centra 
v budově Petřvald 1 – Petřvald č.p. 160, 742 60 Petřvald  za nabídkovou cenu 
104 060,- Kč vč. DPH společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 
6230/29A, 708 00 Ostrava, IČ: 27787443. 
 
13/38/2016 
schvaluje zadání tvorby webových stránek obce Petřvald a knihovny společnosti Galileo 
Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714. 
 
14/38/2016 
bere na vědomí informaci o průběhu výběru dodavatele na stavbu „ZŠ Petřvald – 
spojovací krčky – energetická opatření“. 
 
15/38/2016 
stanovila program jednání 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, které se bude 
konat dne 20.6.2016 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě.  
1)    Schválení programu  
2) Zpráva o ověření zápisu z 13. zasedání ZO 
3) Volba ověřovatelů zápisu 
4) Volba členů návrhové komise  
5) Informace o plnění usnesení  
6) Zpráva o činnosti rady obce Petřvald  
7) Smlouva o dílo na stavbu „ZŠ Petřvald – spojovací krčky – energetická opatření“ 
8) Diskuse 
9) Ukončení  
 
 
16.1/38/2016 
ruší Smlouvu o dílo s firmou Václav Gelnar – ELMO, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald 
č.p. 392, 742 60 Petřvald, IČ: 13016156, ze dne 30.10.2012 ke dni 30.6.2016.   
 
16.2/38/2016 
schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2016 s firmou Václav Gelnar – ELMO, se sídlem Petřvald 
1 – Petřvald č.p. 392, 742 60 Petřvald, IČ: 13016156, s účinností ode dne 1.7.2016. 
 
17/38/2016 
bere na vědomí informaci o stavu drobného vodního toku na pozemku parc. č. 1312/1 v 
kat. území Petřvald u Nového Jičína a pověřuje starostu zajištěním jeho vyčištění. 
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18/38/2016 
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu 
zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 
1239/1 v kat. území Petřvald u Nového Jičína mezi Obcí Petřvald a X.Y. a X.Y., oba 
trvalým pobytem Čelakovského 2406, 738 01 Frýdek - Místek. 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


