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Usnesení 
 z 29. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 8.2.2016 

 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/29/2016  
schvaluje program své 29. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/29/2016  
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/29/2016  
rozhodla poskytnout občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.p.s., se sídlem 702 00 Ostrava, Bieblova 3, IČ: 26593548, 
finanční příspěvek na rok 2016 ve výši 2.000,- Kč pro sociální službu poskytovanou 
v rámci Občanské poradny v Novém Jičíně. 
 
4/29/2016 
schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl, která se uzavírá 
mezi smluvními stranami: OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 
z.s., se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997 a Obcí Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ: 00298263 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 
5/29/2016 
bere na vědomí Zápis z 3. schůze kontrolního výboru obce Petřvald ze dne 7.1.2016, 
č.j. 144/2016 a postupuje ho k projednání Finančnímu výboru obce Petřvald. 
 
6/29/2016 
pověřuje Mgr. Kamilu Pliskovou, aby zajistila minimálně tři firmy, které se zabývají 
tvorbou webových stránek, a to z důvodu zkvalitnění webových stránek obce Petřvald.   
 
7/29/2016 
schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 24.11.2014, 
který se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 
742 60 Petřvald, IČ: 00298263 a společností RehaPoint s.r.o., se sídlem Záhumenní 
1477, 742 21 Kopřivnice, IČ: 03467538,   kterým se zvyšuje cena nájmu od 1.1.2016 o 
inflační doložku. Rada obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě. 
 
8.1/29/2016 
schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 30.12.2010, 
který se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 
742 60 Petřvald, IČ: 00298263 a společností Pauwex Walachian Tea spol. s r.o., se 
sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 1, 742 60 Petřvald, IČ: 25863053 a kterým se upravuje 
cena nájmu ode dne 1.1.2016 o inflační doložku. Rada obce pověřuje starostu 
podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě. 
 
8.2/29/2016 
schvaluje Prohlášení smluvních stran: Obce Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 
742 60 Petřvald, IČ: 00298263 a společnosti Pauwex Walachian Tea spol. s r.o., se 
sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 1, 742 60 Petřvald, IČ: 25863053, o uhrazeném nájmu 
včetně inflačních doložek za roky 2011 – 2015 a pověřuje starostu jeho podpisem.   
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9/29/2016 
schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 24.11.2014, 
který se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 
742 60 Petřvald, IČ: 00298263 a firmou: Milan Žabčík, 756 21 Kateřinice 34, IČ: 
67678491 a kterým se upravuje cena nájmu ode dne 1.1.2016 o  inflační doložku. Rada 
obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě. 
 
10/29/2016 
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.10.2013, 
který se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 
742 60 Petřvald, IČ: 00298263 a Ivanou Oplerovou, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 366, 742 
60 Petřvald, IČ: 00912441 a kterým se upravuje cena nájmu ode dne 1.1.2016 o  
inflační doložku. Rada obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě o 
nájmu. 
 
11/29/2016 
rozhodla, že Vzor žádosti o dotace z rozpočtu bude připraven na další schůzi rady 
obce.  
 
12.1/29/2016 
bere na vědomí nabídku firem předloženou zastupitelem panem T. Malým, která je 
v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 7/11/2016.  
 
12.2/29/2016 
bere na vědomí návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, 
kterou předložil zastupitel pan T. Malý.  
 
       

 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


