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Usnesení 
 z 27. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 6.1.2016 

 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/27/2016  
schvaluje program své 27. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/27/2016  
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/27/2016  
neschvaluje dotaci na sociální pobytové služby Seniorcentru OASA, s.r.o.,  Petřvald 2 – 
Petřvaldík č.p. 68, 742 60 Petřvald.  
 
4/27/2016 
neschvaluje dotaci na pečovatelskou službu Pečovatelské službě OASA Nový Jičín, 
o.p.s., Novosady 628/31, 741 01 Nový Jičín.  
 
5/27/2016 
bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce Petřvald za období od konání 9. zasedání 
zastupitelstva obce dne 30.11.2015 do 6.1.2016 a zařazuje ji na program 10. zasedání 
zastupitelstva obce, konaného dne 18.1.2016.  
 
6/27/2016 
bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce 
Petřvald, a to ze zasedání ZO 1/2014, 2/2014 a 3-9/2015. Zpráva bude přednesena 
v bodě programu „Informace o plnění usnesení“ na 10. zasedání ZO dne 18.1.2016.  
 
7/27/2016 
stanovila hodnotu hodnoty výpůjčky nemovitého majetku ZŠ a MŠ Petřvald, a to za 
budovu a pozemky MŠ 75.301,- Kč ročně a za budovu a pozemky ZŠ 252.747,- Kč 
ročně.  
 
8/27/2016 
bere na vědomí e-mail zastupitele Tomáše Malého, zaevidovaný pod č.j. 37/2016 dne 
6.1.2016 a zařazuje ho na program 10.  zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 
18.1.2016.  
 
9/27/2016 
bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu 
budoucnosti, nadačního fondu, která se uzavírá mezi Česko-německým fondem 
budoucnosti, nadačním fondem, se sídlem Železná 24, 110 00 Praha 1, IČ 67776841 a 
Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ 00298263, 
na opravu kaple v Petřvaldě v místní části Dvorek, ve výši 150.000,- Kč a zařazuje ji na 
program 10.  zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.1.2016.  
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10/27/2016 
stanovila program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, které se bude 
konat dne 18.1.2016 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě: 
 
Program 10. zasedání zastupitelstva obce dne 18.1.2 016    
1) Schválení programu  
2) Zpráva o ověření zápisu z 9. zasedání ZO 
3) Volba ověřovatelů zápisu 
4) Volba členů návrhové komise  
5) Informace o plnění usnesení 
6) Zpráva o činnosti rady obce Petřvald za období od 30.11.2015 do 6.1.2016 
7) Odměňování členů zastupitelstva – Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. 
8) Informace o výši poskytnuté odměny členům kulturní a sportovní komise obce 

Petřvald 
9) Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu 

budoucnosti, nadačního fondu – oprava kaple v Petřvaldě v místní části Dvorek  
10) Diskuse 
11) Ukončení  
 
 
11/27/2016 
schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1.6.2014, kterým se prodlužuje doba 
nájmu na dobu neurčitou dle přílohy č. 9 zápisu.   
 
12/27/2016 
schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2013, kterým se prodlužuje doba 
nájmu na dobu neurčitou dle přílohy č. 10 tohoto zápisu.    
 
13/27/2016 
rozhodla o vypracování nové vnitroorganizační směrnice „O zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu“ Obce Petřvald.  
 
14/27/2016 
projednala zápis z 2. schůze kontrolního výboru obce Petřvald a konstatuje, že 
nesplňuje ustanovení § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. Rada obce se uvedenými 
zjištěními zabývá. Výsledky budou projednány s členy kontrolního výboru a 
odpovědnými zaměstnanci a vedením obce. Konečnou zprávu kontrolní výbor předloží 
na zasedání zastupitelstva.  
 
 

 
       

 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


