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Anonymizované usnesení 
 z 35. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 27.4.2016 

 
 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/35/2016 
schvaluje program své 35. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/35/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3.1/35/2016 
bere na vědomí Smlouvu o odběru bioodpadu, zaevidovanou dne 21.4.2016, č.j. 
613/2016 a pověřuje JUDr. Miroslava Pavelku jejím přepracováním. Smlouva je 
přílohou č. 1a) zápisu.   
 
3.2/35/2016 
bere na vědomí Smlouvu o odvozu bioodpadu, zaevidovanou dne 27.4.2016, č.j. 
631/2016 a pověřuje JUDr. Miroslava Pavelku jejím přepracováním. Smlouva je 
přílohou č. 1b) zápisu.   
 
4/35/2016 
schvaluje Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Petřvald na rok 2016, 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 DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 19012276, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou č. 2 zápisu.   
 
5/35/2016 
schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna v rámci 
projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury pro 
profesionální veřejné knihovny v roce 2016. Žádost je přílohou č. 3 zápisu.   
 
6/35/2016 
pověřuje JUDr. Miroslava Pavelku zpracováním směrnice „Zásady pro tvorbu a užití 
prostředků sociálního fondu“ zaměstnanců Obce Petřvald. 
 
7/35/2016 
schvaluje instalaci světla veřejného osvětlení na sloup stojící mezi domy č.p. 439 a 87, 
Petřvald 1 – Petřvald, 742 60 Petřvald dle žádosti č.j. 607/2016 ze dne 20.4.2016. 
 
8/35/2016 
bere na vědomí Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 792/58 
v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, zaevidovanou dne 7.4.2016 pod č.j. 552/2016.  Žádost 
je přílohou č. 5 zápisu.   
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9/35/2016 
schvaluje nájemní smlouvu na bytovou jednotku č. 2, o celkové rozloze 39,11 m² 
v domě č.p. 28, Petřvald 1 – Petřvald, 742 60 Petřvald, 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 XY, trvalým pobytem 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 28, 742 60 Petřvald a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Nájemní smlouva je přílohou č. 6 zápisu. 
 
10/35/2016 
bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Petřvald, která se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, se 
sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ: 00298263 a TJ Petřvald na 
Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č. 122, 742 60 Petřvald, IČ 44937661 a 
postupuje zastupitelstvu obce k projednání. Návrh Veřejnoprávní smlouvy je přílohou č. 
7 zápisu. 
 
11/35/2016 
rozhodla poskytnout Mysliveckému spolku Petřvald u Nového Jičína, se sídlem Petřvald 
1 – Petřvald ev.č. 10, 742 60 Petřvald, IČ: 48808547, neinvestiční peněžní dotaci 
z rozpočtu obce Petřvald ve výši 27.000,- Kč na činnost uvedenou v žádosti dle přílohy 
č. 8 zápisu.  
 
12/35/2016 
schvaluje úhradu částky 56.876,69 Kč Fondu soudržnosti a úhradu částky 3.345,69 Kč 
Státnímu fondu životního prostředí jako vratku dotace z projektu 
CZ.1.02/2.1.00/11.13404. Optimalizace energetického hospodářství MŠ Petřvald. 
 
13/35/2016 
bere na vědomí návrh Směrnice pro přijímání, projednání a vyřizování petic a stížností.  
 
14/35/2016 
bere na vědomí informaci o úpravě návsi v obci Petřvald před blížícími se oslavami 
vzniku obce. 
 
15/35/2016 
schvaluje finanční odměnu členům JSDH Petřvald za činnost v jednotce za rok 2015. 
Odměna ve výši 30.000,- Kč bude vyplacena formou zaplacení faktury za pobyt 
jednotky na výjezdním školení ve dnech 13. - 15. 5. 2016. 
 
16/35/2016 
bere na vědomí Žádost společnosti GrandPark, a.s., se sídlem Hvězdova 1734/2c,  
140 00 Praha 4, zaevidovaný dne 26.4.2016 pod č.j. 622/2016. Žádost je přílohou č. 10 
zápisu. 
 
17/35/2016 
schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 14.5.2015, která se uzavírá mezi 
smluvními stranami: Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 
Petřvald, IČ: 00298263 a TJ Petřvald na Moravě, z.s. , se sídlem Petřvald 1 – Petřvald 
č. 122, 742 60 Petřvald, IČ 44937661 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Dohoda 
je přílohou č. 11 zápisu. 
 
 
 



Anonymizované usnesení z 35. schůze rady obce Petřvald, konané dne 27.4.2016 
                                                                                                                                                                                      3/3 

18/35/2016 
schvaluje zvláštní užívání místní komunikace v obci Petřvald – katastrální území 
Petřvald, Petřvaldík a Harty  Moravanu a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198,  
742 58 Kateřinice, IČ: 47672439 pro přepravu samojízdné sklízecí řezačky CLAAS 
Jaguár 950, SPZ: B02 8740, o hmotnosti 18000 kg, počet náprav – 2.  
Doba užívání: od 27.4.2016 do 26.4.2017.     
 
19/35/2016 
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1333/4 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína o výměře 
145 m2 od společnosti MORAVAN, a.s. za cenu 50 Kč /m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


