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Anonymizované usnesení 
 z 33. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 6.4.2016 

 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/33/2016 
schvaluje program své 33. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/33/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/33/2016 
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/16, který se uzavírá mezi smluvními 
stranami: Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ: 
00298263 a společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava, 
IČ: 26821940 a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je přílohou č. 1 
zápisu.  
 
4/33/2016 
bere na vědomí informaci zastupitele JUDr. Pavelky k zajištění finančních prostředků 
pro výstavbu kanalizace v obci Petřvald.  
 
5/33/2016 
bere na vědomí žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 
122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661, o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace 
z rozpočtu obce Petřvald v roce 2016 a postupuje ji zastupitelstvu obce k projednání. 
Žádost je přílohou č. 2 zápisu.  
 
6/33/2016 
bere na vědomí návrh zastupitelky Ing. Pavly Veřmiřovské na doplnění bodu programu 
12. zasedání zastupitelstva obce Petřvald  - hlasování o jednotlivých bodech programu 
zastupitelstva obce Petřvald jmenovitě.  Návrh je přílohou č. 3 zápisu.   
 
7/33/2016 
pověřuje místostarostku Ing. Šárku Fabiánovou zajištěním zápisu stavby na pozemku 
parc. č. 709 v kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald do katastru 
nemovitostí. 
 
8/33/2016 
pověřuje místostarostku Ing. Šárku Fabiánovou zajištěním znaleckých posudků na 
pozemky navržené ke směně – parc. č. 1342/5 a 162/4 v kat. území Petřvald u Nového 
Jičína, obce Petřvald.  
 
9/33/2016 
rozhodla poskytnout paní XY, trvalým pobytem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 394, 742 60 
Petřvald, finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na úhradu zvýšených nákladů spojených 
s péčí o XY, nar. 4.7.1975, trvalým pobytem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 394, 742 60 
Petřvald.  Žádost je přílohou č. 5 zápisu. 
 
10/33/2016 
bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Petřvald u Nového Jičína, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 84, 742 60 Petřvald, IČ: 60336358, zaevidovanou dne 21.3.2016 pod č.j. 
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454/2016, o projednání možnosti napojení domu č.p. 84 na obecní vodovod. Žádost je 
přílohou č. 6 zápisu.  
 
11/33/2016 
rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bytovou jednotku č. 2, o celkové rozloze  
39,11 m² v domě č.p. 28, Petřvald 1 – Petřvald, 742 60 Petřvald na dobu určitou do 
30.4.2018. Žádost je přílohou č. 7 zápisu.  
 
12/33/2016 
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění podzemního 
komunikačního vedení na pozemcích parc.č. 792/49, ostatní plocha, par.č. 792/58, 
ostatní plocha, parc.č. 819/23, ostatní plocha a parc.č. 849/1, ostatní plocha, které jsou 
v majetku obce Petřvald. Smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami: Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, 
IČ: 04084063, zastoupená na základě plné moci ze dne 1.6.2015 společností 
Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 
Opava, IČ: 43964435 a Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 
Petřvald, IČ: 00298263, zastoupenou Václavem Kološem, starostou obce.  
Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. Návrh smlouvy je přílohu č. 8 zápisu.  
 
13/33/2016 
bere na vědomí Zápisy ze schůzí kulturní a sportovní komise obce Petřvald, konaných 
dne 1.2.2016 a 29.2.2016 dle přílohy č. 9 zápisu. 
 
14/33/2016 
schvaluje Smlouvu o dílo č. 030222M0052 na provedení díla „Oprava hřbitovního plotu 
v Petřvaldě“, která se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, se sídlem 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ: 00298263, zastoupenou Václavem 
Kološem, starostou obce a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 
110 00 Praha 1, IČ: 45274924, zastoupenou Ing. Janem Klimšou, ředitelem závodu 
Ostrava a pověřuje starostu podpisem smlouvy, Smlouva o dílo je přílohou č. 10 zápisu. 
 
15/33/2016 
rozhodla, že zhotovení zpevněné plochy v areálu U staré řiky provede firma EUROVIA 
CS a.s. IČ 45274924 za nabídkovou cenu 195 392,10 Kč bez DPH. 
 
16/33/2016 
bere na vědomí návrh zastupitele Lubomíra Šípa na doplnění bodu programu 12. 
zasedání zastupitelstva obce Petřvald - zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce na 
elektronické úřední desce obce Petřvald. Návrh je přílohou č. 11 zápisu.  
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  
 


