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Anonymizované usnesení  
 z 31. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 7.3.2016 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/31/2016  
schvaluje program své 31. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/31/2016  
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/31/2016  
rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 8.000,-  Kč o.p.s. DĚCKO, se sídlem 
741 01 Nový Jičín, Komenského 64, IČ: 25844521, na zajištění dopravy do školy v roce 
2016 XY, nar. 20.8.2001, trvalým pobytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 
378.  
 
4/31/2016 
rozhodla neposkytnout Slezské diakonii KARMEL Tichá, se sídlem 742 74 Tichá č.p. 
295, IČ 65468562, finanční příspěvek na provoz střediska v roce 2016.  
 
5/31/2016 
schvaluje Jednací řád rady obce Petřvald, který nabývá platnosti ode dne  7.3.2016.  
 
6.1/31/2016 
schvaluje poskytnout neinvestiční peněžní dotaci z rozpočtu obce Petřvald Hokejovému 
klubu SDH Petřvald na zajištění celoroční činnosti amatérských hokejistů hrajících pod 
patronací SDH Petřvald ve výši 49.000,- Kč s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 
30.11.2016. 
 
6.2/31/2016 
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace 
z rozpočtu obce Petřvald mezi Obcí Petřvald, se sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 175, IČ: 00298263 a XY, nar. 7. 8. 1958, trvalým pobytem 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 87, na zajištění celoroční činnosti amatérských hokejistů pod 
patronací SDH Petřvald ve výši 49.000,- Kč s časovou použitelností od 1.3.2016 do 
30.11.2016. 
 
7.1/31/2016 
schvaluje poskytnout neinvestiční peněžní dotaci z rozpočtu obce Petřvald TJ Petřvald 
na Moravě, z.s., se sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, IČ: 
44937661, na provoz oddílu kopané ve výši 40.000,- Kč s časovou použitelností od 1. 3. 
2016 do 30.11.2016. 
 
7.2/31/2016 
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace 
z rozpočtu obce Petřvald mezi Obcí Petřvald, se sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 175, IČ: 00298263 a TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, IČ: 44937661 na provoz oddílu kopané ve výši 
40.000,- Kč s časovou použitelností od 1.3.2016 do 30.11.2016. 
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8/31/2016 
schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor k nájemní smlouvě ze 
dne 18. 12. 2013 ve znění Dodatků č. 1 - 3 mezi Obcí Petřvald, se sídlem 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ: 00298263 a nájemcem TJ Petřvald na 
Moravě, z.s., se sídlem se sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, IČ: 
44937661, kterým se mění označení nájemce, když ostatní části nájemní smlouvy ve 
znění dodatků č. 1 - 3 jsou beze změn. 
 
9/31/2016 
schvaluje uzavření Smlouvy o právní pomoci ve věci: „Žaloba o určení neexistence 
zástavního práva k pozemku parc.č. 152/4 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec 
Petřvald“, která se uzavírá mezi Advokátní kanceláří Křížková, Parobek a partneři s.r.o., 
se sídlem Sokolská třída 451/11, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 29393540 a 
Obcí Petřvald, se sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ: 00298263.      
 
10/31/2016 
schvaluje Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů, která se uzavírá mezi firmou EKO-
PF spol. s.r.o., se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ: 62525816 a Obcí 
Petřvald, se sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ: 00298263.  
 
11/31/2016 
schvaluje podání žádosti na opravu křížku vedle kaple na Dvorku z dotačního programu 
16. Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), se zaměřením na udržování a 
obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016, podprogramu Údržba a obnova 
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. 
 
12/31/2016 
doporučuje zastupitelstvu obce schválit podání žádosti z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a 
řízení rizik a katastrof na pořízení specializované techniky – dopravního automobilu pro 
jednotku SDH Petřvald. 
 
13/31/2016 
bere na vědomí informaci o plánované akustické úpravě v „tělocvičně“ mateřské školy 
v Petřvaldě. 
 
14/31/2016 
schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na osvětlení „Nad Hartama“ – rozšíření 
veřejného osvětlení na pozemcích  1333/7, 1333/6, 1333/3, 1333/5 a 1333/4 v k.ú. 
Petřvald u Nového Jičína – do výše 20.000,- Kč včetně DPH.  
 
15/31/2016       
revokuje (ruší) usnesení č. 12/30/2016 ze dne 22.2.2016. 
 
16/31/2016 
doporučuje zastupitelstvu obce schválit odkup pozemku parc.č. 793/45 o výměře 71 m² 
v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald od XY, trvalým pobytem 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 384.  
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17/31/2016 
rozhodla poskytnout Společnosti přátel Poodří, se sídlem Oblá 11, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory, IČ: 64627870, dotaci ve výši 2.000,- Kč na výdaje spojené 
s vydáváním časopisu POODŘÍ v roce 2016.  
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


