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Usnesení 
 z 30. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 22.2.2016 

 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/30/2016  
schvaluje program své 30. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/30/2016  
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3.1/30/2016  
ruší usnesení č. 10.1/6/2015 ze dne 4.3.2015, kterým se schvaluje doplnění textu ve 
Směrnici č. 1/2013 ze dne 20.3.2013 a ruší usnesení č. 10.2/6/2015 ze dne 4.3.2015, 
kterým se schvaluje nové znění bodu 1.1 Veřejné zakázky I. kategorie ve Směrnici č. 
1/2013 ze dne 20.3.2013. 
 
3.2/30/2016  
schvaluje „Směrnici č. 1/2016, o zadávání zakázek malého rozsahu“. Směrnice nabývá 
účinnosti dne 1.3.2016. 
 
4/30/2016 
zmocňuje JUDr. Ilonu Křížkovou, advokátku se sídlem Sokolská třída 451/11, 702 00 
Moravská Ostrava, k soudnímu jednání o určení neexistence zástavního práva 
společnosti Komerční banka, a.s., zajišťující pohledávky ve výši 4.458.600,- Kč, 
562.450,- Kč a 1.000.000,- Kč k pozemku parc.č. 152/4, k.ú. Petřvald u Nového Jičína, 
obec Petřvald. 
 
5/30/2016 
bere na vědomí informaci o připravovaných změnách v Jednacím řádu rady obce 
Petřvald, ze dne 11. 8. 2003.  
 
6.1/30/2016 
schvaluje tiskopis Žádosti o poskytnutí investiční peněžní dotace z rozpočtu obce 
Petřvald dle přílohy č. 3 zápisu. 
 
6.2/30/2016 
schvaluje tiskopis Žádosti o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace z rozpočtu obce 
Petřvald dle přílohy č. 4 zápisu. 
 
7/30/2016 
schvaluje Pravidla o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petřvald dle přílohy č. 5 zápisu. 
 
8/30/2016 
rozhodla, že místostarostka obce Petřvald osloví firmy, které jsou uvedeny v příloze č. 6 
zápisu, k předložení cenových nabídek na tvorbu nových webových stránek pro obec 
Petřvald.  
 
9/30/2016 
schvaluje zpracování studie na úpravu prodejny v budově č.p. 160, Petřvald, Petřvald 1 
– Petřvald na komunitní centrum a zpracování pasportu garáže pod sokolovnou firmou 
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava – 
Poruba, IČ: 27787443, za nabídkovou cenu celkem 23.958,- Kč bez DPH.  



Usnesení z 30. schůze rady obce Petřvald, konané dne 22.2.2016 
                                                                                                                                                                                      2/2 

10/30/2016 
bere na vědomí informaci o řešení kanalizace v obci Petřvald. 
 
11/30/2016 
bere na vědomí žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 
1 – Petřvald č.p. 122, IČ 44937661, č.j. 315/2016 ze dne 22.2.2016. Poskytnutí dotace 
se bude řídit Pravidly o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petřvald za podmínek 
upravených Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. 
 
12/30/2016 
bere na vědomí Smlouvu o dílo č. 08/16 dle přílohy č. 10 zápisu a postupuje 
zastupitelstvu obce k projednání. 
 
13.1/30/2016 
schvaluje provedení výměny oken v objektu „Staré školy“, Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 6, společností DEC-PLAST, spol. s r. o., Místecká 1111, 742 58 Příbor, IČ: 
61943592, za nabídkovou cenu 288.910,- Kč.  
 
13.2/30/2016 
schvaluje provedení výměny otvorových výplní v objektu „Pošty“, Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 18, společností DEC-PLAST, spol. s r. o., Místecká 1111, 742 58 Příbor, 
IČ: 61943592 za nabídkovou cenu 148.789,- Kč. 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


