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Anonymizované usnesení 
 z 40. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 29.6.2016 

 
 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/40/2016 
schvaluje program své 40. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/40/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/40/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce. 
 
4.1/40/2016 
schvaluje nejlevnější nabídku společnosti Eurovia CS, a.s., Vratimovská 658/77, 718 00 
Ostrava – Kunčičky, IČ 45274924, ve výši 438 460,40 Kč (bez DPH) na provedení 
„Parkoviště u Základní školy v Petřvaldě“.  
 
4.2/40/2016 
schvaluje Smlouvu o dílo se společností Eurovia CS, a.s., Vratimovská 658/77, 718 00 
Ostrava – Kunčičky, IČ 45274924, na provedení „Parkoviště u Základní školy 
v Petřvaldě“ ve výši 438 460,40 Kč (bez DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
5.1/40/2016 
schvaluje nejlevnější nabídku společnosti Makenex, s.r.o., se sídlem Mošnov č.p. 130, 
742 51 Mošnov, IČ 26833468, ve výši 210 101,00 Kč (bez DPH) na provedení 
„Propojení dešťové kanalizace pod veterinární klinikou v Petřvaldě“.  
 
5.2/40/2016 
schvaluje Smlouvu o dílo se společností Makenex, s.r.o., se sídlem Mošnov č.p. 130, 
742 51 Mošnov, IČ 26833468, na provedení „Propojení dešťové kanalizace pod 
veterinární klinikou v Petřvaldě“ ve výši 210 101,00 Kč (bez DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 
6/40/2016 
schvaluje III. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2016 dle přílohy č. 1 zápisu.  
 
7/40/2016 
bere na vědomí dopis č.j. 858/2016 - Hodnocení spolupráce ZŠ a obecní knihovny 
v Petřvaldě. 
 
8/40/2016 
bere na vědomí informaci zastupitele Ing. Václava Moravce, Ph.D, zaevidovanou pod 
č.j. 888/2016 o fungování elektronických aukcí na dodavatele elektřiny a plynu.  
 
9.1/40/2016 
ruší „Rámcovou smlouvu o dílo“ s Ing. Alešem Hajdučkem, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 
61, 742 60 Petřvald, IČ: 70029822 na zajištění zahradnických prací ze dne 16.12.2013 
ke dni 30.6.2016. 
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9.2/40/2016 
schvaluje „Rámcovou smlouvu o dílo na zajištění zahradnických prací“ s Ing. Alešem 
Hajdučkem, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 61, 742 60 Petřvald, IČ: 70029822 s účinností od 
1.7.2016 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
10/40/2016 
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-8003390, Petřvald, p. 272/1 – 
Tichopád, přeložka NNV, na zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – nadzemního vedení NN mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 00304492 a Obcí Petřvald a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
11/40/2016 
bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2015, 
č.j. 804/2016 a postupuje zastupitelstvu obce Petřvald k projednání. 
 
12/40/2016 
bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu 
Poodří, konaného dne 23.6.2016, včetně přílohy č. 1 a postupuje zastupitelstvu obce 
Petřvald k projednání. 
 
13/40/2016 
rozhodla poskytnout paní XY, trvalým pobytem ……, 742 60 Petřvald finanční příspěvek 
ve výši 5.000,- Kč na úhradu zvýšených nákladů spojených s péčí o XY, nar. ……, 
trvalým pobytem ……, 742 60 Petřvald.  
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


