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Usnesení 
 z 42. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 17.8.2016 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/42/2016 
schvaluje program své 42. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/42/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/42/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce. 
 
4/42/2016 
neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1311/5, vodní plocha, v k.ú. Petřvald u 
Nového Jičína, obec Petřvald, o výměře 150 m².    
 
5/42/2016 
na základě smlouvy o spolupráci obcí k zajištění dopravní obslužnosti v okrese Nový 
Jičín souhlasí s ponecháním částky přeplatku ve výši 252 483,- Kč na účtu sdružených 
prostředků Města Nový Jičín pro snížení částky na úhradu ztráty v roce 2017.  
 
6.1/42/2016 
souhlasí s profinancováním stavby lamelových zástěn a přístřešku na kola u budovy 
základní školy č.p. 372, 742 60  Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald. 
 
6.2/42/2016 
posoudila předložené nabídky a rozhodla, že lamelové zástěny a přístřešek na kola u 
budovy základní školy č.p. 372, 742 60  Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald zhotoví firma 
Zámečnictví Rostislav Rastočný, Kosá 2/2013, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 
44733861, dle cenové nabídky za cenu 174 800,- Kč bez DPH. 
  
7/42/2016 
schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřské škola Petřvald okres Nový 
Jičín, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 372, 742 60 Petřvald, IČ: 75029367 přijetí věcného daru 
- NOTEBOOK ACER ASPIRE ONE CLOUDBOOK 11,6‘ HD v hodnotě 6 108,- Kč a 
jeho zařazení do majetku příspěvkové organizace. 
 
8/42/2016 
schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 792/58 v k.ú. Petřvald u Nového 
Jičína, obec Petřvald o výměře 7,5 m² a vrchol stavby – vodojemu v obci Petřvald o 
výměře 28,3 m².   
 
9/42/2016 
bere na vědomí položkový rozpočet zahradnických prací na úpravu travnaté plochy na 
náměstí v Petřvaldě, zaevidovaný dne 15.8.2016 pod č.j. 1064/2016.  
 
10.1/42/2016 
pověřuje starostu Václava Kološe vypracováním dopisu pro žadatele na obecní byty, 
zda trvají na své žádosti.  
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10.2/42/2016 
rozhodla, že 4 bytové jednotky v 1. podlaží domu č.p. 160, 742 60  Petřvald, Petřvald 1 
- Petřvald budou pronajímány maximálně na dobu 3 let. 
 
10.3/42/2016 
pověřuje starostu Václava Kološe a místostarostku Ing. Šárku Fabiánovou 
k vypracování návrhu kritérií pro přidělování bytů v domě č.p. 160, 742 60  Petřvald, 
Petřvald 1 - Petřvald a jejich předložení na další schůzi rady obce.  
 
11.1/42/2016 
bere na vědomí informaci o schvalování rozpočtových opatření obce Petřvald a 
postupuje zastupitelstvu obce k projednání.  
 
11.2/42/2016 
doporučuje zastupitelstvu obce schválit, aby o rozpočtových úpravách ve výdajové i 
příjmové části do 605 tisíc Kč rozhodovala rada obce Petřvald.  
 
11.3/42/2016 
doporučuje zastupitelstvu obce schválit, aby o rozpočtových úpravách příjmů a použití 
dotačních prostředků prováděných v závěru roku, rozhodovala rada obce Petřvald 
neomezeně. 
 
12.1/42/2016 
souhlasí, že veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava povrchu cyklostezky Stará Ves 
nad Ondřejnicí – Petřvald v délce 0,5 km“ provede firma EUROVIA CS, a.s., se sídlem 
Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, IČ: 45274924, za cenu 685 915,12 Kč včetně 
DPH.  
 
12.2/42/2016 
souhlasí, že veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava povrchu cyklostezky Stará Ves 
nad Ondřejnicí – Petřvald“ o rozloze 662,91 m², která se nachází v katastrálním území 
obce Petřvald, provede firma EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové 
Město, Praha 1, IČ: 45274924, za cenu 258 801,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


