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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Pet řvald, konaného dne  
29. 3. 2010 v zasedací místnosti obecního ú řadu v Pet řvaldě 

 
Zasedání bylo zahájeno v 17,10 hod  
Přítomno:  11 členů zastupitelstva obce (dle prezenční listiny) 
Omluveni:  2 členové zastupitelstva obce  
Neomluveni:  2 členů zastupitelstva obce  
 
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Zdeněk Pexa. Přivítal všechny 
přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je do této doby 
přítomno 11 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Do zahájení 
zasedání se omluvili 2 členové zastupitelstva obce, 2 členové zastupitelstva obce se 
bez omluvy nedostavili.  
 
K bodu č. 1 – Schválení programu 22. zasedání zastupitelstv a obce 
Od zveřejnění dne konání zasedání zastupitelstva obce do dnešního dne byly dodány 
k projednání zastupitelstvem další skutečnosti. Z tohoto důvodu bude zastupitelstvo 
nejprve hlasovat o zveřejněném programu a následně pak o doplněných bodech 
programu. Tento postup byl zvolen proto, aby zastupitelstvo nehlasovalo o některých 
bodech dvakrát. 
  
Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání zastupitelstva obce: 
1. Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva obce 
2. Zpráva o ověření zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce 
3. Zvolení ověřovatelů zápisu 22. zasedání zastupitelstva obce 
4. Zvolení členů návrhové komise pro 22. zasedání zastupitelstva obce 
5. Informace o plnění usnesení zastupitelstva obce 
6. Závěrečný účet obce Petřvald za rok 2009 
7. Rozpočet obce Petřvald na rok 2010 
8. Žádost o odkoupení části obecního pozemku  parc. č. 849/1 v k.ú. Petřvald u 

Nového Jičína  
9. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s Českou poštou  
10. Žádost TJ Petřvald na Moravě o spolufinancování investiční akce „rekonstrukce 

sportovního areálu u hřiště“   
11. Zřízení věcného břemene pro přístup k pozemkům parc. č. 203/1 v k.ú. Petřvald u 

Nového Jičína  
12. Prodej pozemků parc. č. 1311/9, 1311/16 a 492/2 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína  
13. Udělení čestného občanství obce  
 
Na zveřejněném programu byl uveden bod č. 9. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě 
s Českou poštou. Rozhodování v této záležitosti přísluší dle § 102 zákona č. 128/200 
Sb. o obcích (obecní zřízení) radě obce, proto nebude na zasedání zastupitelstva 
projednáván.  
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/1.1 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřadit bod č. 9 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě 
s Českou poštou z programu svého 22. zasedání.  
 
Starosta obce dal o předloženém návrhu hlasovat.  
Návrh byl schválen (11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
Starosta dal o předloženém návrhu programu zasedání hlasovat. 
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Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/1.2 
Zastupitelstvo obce Petřvald schvaluje program svého 22. zasedání dle předloženého 
návrhu.  
 
Starosta obce dal o předloženém návrhu hlasovat. 
Návrh byl schválen (11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
Starosta obce sdělil, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce provede pracovnice 
obecního úřadu p. Ilona Jahodářová. 
 
 
K bodu č. 2 – Zpráva o ov ěření zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce  
Ověřovateli zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 2. 2010 byli 
pan Karel Petrovský a pan Rudolf Číp. 
Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli a že zápis souhlasí s průběhem zasedání a 
nemají k němu připomínky. Zápis je k nahlédnutí na obecním úřadě. 
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/2 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 21. zasedání 
zastupitelstva obce, konaného dne 17. 2. 2010. 
 
Starosta obce dal o předloženém návrhu hlasovat.  
Návrh byl schválen (11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
 
K bodu č. 3 – Zvolení ov ěřovatel ů zápisu 22. zasedání zastupitelstva obce  
Za ověřovatele zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce b yli navrženi : 
- ing. Vladimír Palica 
- Eva Volná  
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/ 3 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu  
- ing. Vladimír Palica 
- Eva Volná  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. 
Návrh byl schválen (9 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) 
 
 
K bodu č. 4 – Zvolení členů návrhové komise pro 22. zasedání zastupitelstva  obce  
 
Za členy návrhové komise byli navrženi: 
- ing. Milan Rychnavský 
- Rudolf Číp 
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/4 
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy návrhové komise  
- ing. Milan Rychnavský 
- Rudolf Číp 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. 
Návrh byl schválen (9 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) 
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K bodu č. 5 - Informace o pln ění usnesení zastupitelstva obce  
Starosta obce přednesl informaci o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 
obce: 
15/12 – trvá  záměr odkoupení části pozemku p. č. 243 v k. ú. Petřvald u Nového 

Jičína. T: 30. 4. 2009 
18/10 – trvá odkoupení pozemků od paní Libuše Tylečkové, bytem Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Hynečkova 381 a Jaromíra Ruska, bytem Příbor, náměstí 
Sigmunda Freuda 43 a to následovně: 
parc. č. 203/1 lesní pozemek o velikosti 2018 m² 

� 2018 m² x 100,- Kč/m² 
parc. č. 200/4 zahrada o velikosti 1500 m² 

� 500 m² x 100,- Kč/m² 
� 1000 m² x 350,- Kč/m²   

v celkové hodnotě 601.800,- Kč. – projednáno v bodě č. 11 dnešního 
zasedání  

19/9 – trvá záměr tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a návrh na 
vytvoření pracovní skupiny, která by do příštího zasedání zastupitelstva 
obce připravila návrh dalšího postupu. 

 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/5 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. 
Návrh byl schválen (11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
V 17.20 h se dostavil na zasedání zastupitel Kamil Bartůněk  
 
 
K bodu č. 6 – Závěrečný účet za rok 2009  
Účetní seznámil členy zastupitelstva s výsledky hospodaření obce za rok 2009. 
Zhodnotil naplnění rozpočtu i splněných naplánovaných cílů. Přečetl zprávu o kontrole 
hospodaření za rok 2009, kterou v měsíci únoru provedli pracovníci krajského úřadu. 
Zároveň byl přečten i protokol o provedení následné veřejnoprávní kontroly za 2. 
pololetí roku 2009 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola Petřvald 
okres Nový Jičín. Předložený závěrečný účet za rok 2009 obsahuje účetní výkazy, 
soupisy pohledávek, přírůstky a úbytky majetku a další dokumenty, které dokládají stav 
hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2009.   
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/6.1 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Petřvald za rok 2009 dle 
předloženého materiálu. Příloha č. 1 tohoto zápisu.  
 
Starosta dal o návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení byl schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/6.2 
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Petřvald za rok 2009 
bez výhrad.  
 
Starosta dal o návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení byl schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
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Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/6.3 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek ve výši 2.471,- Kč  Základní školy 
a Mateřské školy Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace   za rok 2009  
 
Starosta dal o návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení byl schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
 
K bodu č. 7 – Rozpočet Obce Pet řvald na rok 2010  
Účetní seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2010. Rozpočet je 
sestaven jako schodkový, kde rozdíl mezi vyššími příjmy a nižšími výdaji je krytý 
zůstatkem hospodaření roku 2009. 
 
Diskuse:  
Starosta – chceme udělat rekonstrukci celého dopravního značení v obci. Na nové 
silnici v Petřvaldíku směrem na Albrechtičky, na Havlíkové ulici, Hartech a Záhumení 
osadit dopravním značením „obytná zóna“ nebo vybudovat zpomalovací retardéry. 
Provedeme vyasfaltování cesty na Hartech od Klečků až po cestu „nad zahradami“. 
Komunikace není v majetku obce a je zapotřebí pro provádění asfaltování cestu od 
majitelů odkoupit nebo pronajmout.  
 
Palica demolice stodoly, vydláždění dvora, oprava fasády 
Starosta jedná se o demolici stodoly, která stojí u č.p. 28 na obecním pozemku a nemá 

majitele a následné vydláždění dvora. Stodola je v dezolátním stavu a hrozí 
nebezpečí zborcení. 

Myška částečně stojí i na Mrkvicovém pozemku 
Starosta to jen z části, stodola se nechá zaměřit. Pokud vyjdou finanční prostředky 

zhotovíme místo stodoly jen malý přístřešek a opravíme fasádu.  
 
Rychnavský – byla zmíněna dotace na křižovatku na Dvorku, kdy se práce zahájí?  
Starosta práce se zahájí v nejbližší době, realizace proběhne do 30.6.2010 
 
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/7.1 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Petřvald na rok 2010 v rozsahu: 
Úhrn příjmů ve výši   17 640 tis. Kč 
Úhrn výdajů ve výši  27 620 tis. Kč 
Třída 8 ve výši    9 980 tis. Kč     
 
v členění dle rozpočtu. Příloha č. 2 tohoto zápisu.  
 
Starosta dal o návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení byl schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/7.2 
Zastupitelstvo obce schvaluje závazný ukazatel příspěvkové organizaci obce Petřvald – 
Základní škole a Mateřské škole Petřvald okres Nový Jičín ve výši 2.500 tis Kč.  
 
Starosta dal o návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení byl schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
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K bodu č. 8 – Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 849/1 v k.ú. 
Petřvald u Nového Ji čína  
Starosta předložil zastupitelstvu žádost ze dne 18.3.2010, č.j. 327/2010 Petra 
Stuchlého, bytem Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 280 o odkoupení části pozemku 
parc. č. 849/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 80 m² v kat. území 
Petřvald u Nového Jičína. Parcela je v majetku Obce Petřvald a žadateli bude sloužit 
jako přístupová cesta ke svému pozemku.   

 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/8 
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem odprodat část pozemku parc. č. 849/1 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 80 m² v kat. území Petřvald u 
Nového Jičína.  
 
Starosta dal o návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení byl schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
 
K bodu č. 9 –  Žádost TJ Pet řvald na Morav ě o spolufinancování investi ční akce 
„rekonstrukce sportovního areálu u h řiště“   
Starosta seznámil zastupitele s žádostí TJ Petřvald na Moravě ze dne 22.3.2010, č.j. 
335/2010 o spolupráci obce při financování nákladů na projektovou dokumentaci  
„rekonstrukce sportovního areálu u Hřiště“. Finanční náklady na projektovou 
dokumentaci jsou ve výši cca 250 000,- Kč. Projektová dokumentace bude použita 
jakou podklad k žádosti o dotace. V době řešení zástavy majetku u soudu nemá TJ 
Petřvald na Moravě možnost žádat o jakékoliv dotace. Náklady na realizaci celkového 
projektu rekonstrukce areálu u hřiště jsou předběžně vyčísleny na cca 25 mil. Kč.  
 
Diskuse:  
Starosta – před dvěma lety jsem požádal zástupce TJ Radka Huvara o návrh jak si 
představují další vývoj sportovního areálu a o návrh jejich představ a aktivit. Všichni 
jsme si mysleli, že v době plánování realizace záměrů bude zástava majetku v TJ 
vyřešena. Nestalo se tak. V řešení zástavy se nepokročilo, ba naopak, myslím si, že se 
kauza vrátila zpět na začátek. Před sebou máte přílohu č. 5 k zápisu z 12. zasedání ZO 
ze dne 21.4.2005, kde obec nabízí TJ uzavření smlouvy o mimosoudním vyrovnání.  
Takhle se to před čtyřmi roky na výroční konferenci TJ prezentovalo. Zástava majetku 
není vyřešena, finanční úřad nepotvrdí TJ bezdlužnost a to je důvod proč nemůže TJ 
žádat o dotace. Je připravena předpříprava rekonstrukce hřiště, je vyčíslena částka na 
projektovou dokumentaci i na realizaci projektu. Na místě by bylo dobré rozfázování 
projektu na jednotlivé části. Bylo by dobré, aby si TJ, po zvolení starosty, promyslela 
rozfázování projektu na části. Pokud by se jednalo o dokoupení majetku obcí, to musí 
zhodnotit právníci.   
Gelnar – proč celý areál nevezme obec zpět pod sebe?  
Sýkora - to je ten odkup 
Gelnar – stadion byl v minulosti celý obecní 
Starosta – nebyl, obecní byla jen budova šaten  
Sýkora – dejme příležitost zástupci TJ Radkovi Huvarovi, aby nám řekl svou představu 
respektive představu TJ jak to má fungovat.  
Huvar -  7.4.2010 budeme volit starostu, máme zvolený výbor  
Pexa M. – jak se bude financovat těch 25 milionů Kč ? 
Huvar – pokud nebude projekt nachystaný, tak na výzvu na dotaci nebudeme mít 
možnost reagovat, protože projekt nebudeme mít. Pokud se nebude do areálu 
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investovat, tak to spadne a nebude tam nic. Není v silách TJ areál udržet. Nevím, koho 
v minulosti napadlo převést to na TJ. Prioritní záměr je pro nás fotbalové hřiště a šatny.  
Starosta – hřiště není hlídané, je to bezprizorní plocha, je potřeba areál hlídat nebo ho 
dostatečně zabezpečit  
Huvar – pokud se tam něco z našich prostředků udělá, je to hned zničené, nevíme kým. 
Jezdí se auty po hřišti a úprava hřiště stojí hodně peněz a námahy. Rekonstrukce hřiště 
by měla proběhnout.  
Rychnavský – tuto věc dnes neuzavřeme, počkejme na zvolení nového starosty TJ,  
který se domluví s novým výborem  
Palica – navrhuji schůzku rady obce s výborem a starostou TJ a dohodnout nová 
stanoviska 
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/9 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Petřvald na Moravě a odkládá rozhodnutí o 
spolupráci obce při financování nákladů na projektovou dokumentaci „rekonstrukce 
sportovního areálu u Hřiště“ a pověřuje radu obce jednáním s výborem TJ Petřvald na 
Moravě o tomto požadavku.  

 
Starosta dal o návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení byl schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
 
K bodu č. 11 – Zřízení věcného b řemene pro p řístup k pozemk ům parc. č. 203/1 
v k.ú. Pet řvald u Nového Ji čína  
Na 20. zasedání zastupitelstva konaném dne 21.12.2009, usnesením č. 20/21.2 
zastupitelstvo souhlasilo se zřízením věcného břemene pro přístup k  lesním 
pozemkům pod hasičárnou majitelů Libuše Tylečkové, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, 
Hynečkova 381 a Jaromíra Ruska, bytem Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 43. Toto 
věcné břemeno je zřizováno z důvodu odkoupení parcely č. 201 v k.ú. Petřvald u 
Nového Jičína od výše jmenovaných osob obcí Petřvald. Po odkupovaných pozemcích 
je v současné době přístup k jejich lesním pozemkům. 
Původní usnesení neobsahovalo všechny přístupové pozemky, proto starosta 
předkládá nové usnesení, které zahrnuje všechny pozemky až na silnici III. tř. parcela č. 
1209/1.  
   
Diskuse:  
Sýkora – mají majitelé k těm pozemkům i jiným přístup? 
Hýl – jedině od Lubiny, ale tam je komunikace Povodí Odry. Les sahá až k Lubině. 
Majitelé mají požadavek vstup na své pozemky z cesty.  
Sýkora – to znamená, že až se ten les bude jednou těžit, tak budou jezdit po našem 
pozemku. V budoucnu to později nebudeme moci ani dát do zástavy, z důvodu věcného 
břemene.  
Sýkora – navrhuji pozemek rozměřit, rozdělit na pozemky bez věcného břemene a 
s věcným břemenem. Tím zatížíme jen některé pozemky a ostatní budou volné.  
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/ 10 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene pro přístup k pozemkům 
parc. č. 203/3 - lesní pozemek, 1317/3 – lesní pozemek, 203/2 – lesní pozemek, v k.ú. 
Petřvald u Nového Jičína pro Libuši Tylečkovou, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, 
Hynečkova 381 a pro Jaromíra Ruska, bytem Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 43 po 
pozemcích par.č. 203/4, 200/1 a 95 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína ve vlastnictví obce 
Petřvald a pověřují starostu podpisem smlouvy o věcném břemenu.  
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ing. Rostislav Sýkora podal 1. protinávrh proti náv rhu usnesení 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením pozemků parc. č. 95, 200/1, 203/4, 200/4, 
203/1 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína na části zatížené a nezatížené věcným 
břemenem přístupu na pozemek parc. č. 203/2 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína ve 
vlastnictví Libuše Tylečkové, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Hynečkova 381 a 
Jaromíra Ruska, bytem Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 43.  
 
Lubomír Šíp podal 2. protinávrh proti návrhu usnese ní  
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích obce a 
kupovaných pozemcích.  
 
Starosta dal hlasovat o druhém  protinávrhu:  
Návrh usnesení nebyl schválen (1 pro, 8 proti, 3 se zdrž.)  
 
Starosta dal hlasovat o prvním  protinávrhu:  
Návrh usnesení byl  schválen (8 pro, 2 proti, 2 se zdrž.)  
 
K bodu č. 12 – Prodej pozemk ů parc. č. 1311/9, 1311/16 a 492/2 v k.ú. Pet řvald u 
Nového Ji čína  
Zastupitelstvo svým usnesením č. 20/18 z 20. zasedání ZO Petřvald odsouhlasilo 
záměr prodat pozemky v obci Petřvald, parc. č. 1311/9 (ostatní plocha) o výměře 40 m², 
1311/16 (ostatní plocha) o výměře 27 m², 491/2 (zastavěná plocha) o výměře 11 m² a 
492/2 (zastavěná plocha) o výměře 19 m² v kat. území Petřvald u Nového Jičína, které 
jsou přilehlé k rodinnému domku č. p. 105. Záměr prodeje byl uveřejněn na úřední 
desce. Jedinými zájemci o koupi těchto pozemků jsou manželé Věra a Jiří Poláškovi, 
bytem Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č. p. 105. Byl zpracován úřední odhad  a kupní 
smlouva.  Prodejní cena bude cena odhadní. 
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/11 
Zastupitelstvo obce souhlasí se prodejem pozemků v obci Petřvald, parc. č. 1311/9 
(ostatní plocha) o výměře 40 m², 1311/16 (ostatní plocha) o výměře 27 m², 491/2 
(zastavěná plocha) o výměře 11 m² a 492/2 (zastavěná plocha) o výměře 19 m² v kat. 
území Petřvald u Nového Jičína manželům Věře a Jiřímu Poláškovým, bytem Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č. p. 105 za odhadní cenu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
Starosta dal o návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení byl schválen (12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
 
K bodu č.  13 -  Udělení čestného ob čanství obce Pet řvald  
Starosta seznámil přítomné s dopisem podplukovníka Ivana Trnky přidělence ČR 
v Gruzii, ze dne 18.2.2010 evidovaným pod č.j. 187/2010, s žádostí Iraklije Levanoviče 
Kandareliho o udělení čestného občanství obce Petřvald in memoriam vojáku Petru 
Evdokimoviči Bondarenkovi, který padl v naší obci v průběhu osvobozovacích bojů 
Rudé armády.  
 
Návrh na usnesení zastupitelstva obce č. 22/12 
Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením čestného občanství obce in memoriam Petru 
Evdokimoviči Bondarenkovi, vojáku který padl v naší obci v průběhu osvobozovacích 
bojů Rudé armády.  

 
Starosta dal o návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení nebyl  schválen (5 pro, 3 proti, 4 se zdrž.)  
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K bodu č. 14 - Diskuse  
Dopis ředitelky ZŠ a MŠ Pet řvald  
Základní škola a Mateřská škola Petřvald podala 26. března žádost o grantovou 
podporu NADACI OKD - "Pro radost"  s názvem "Multimediální učebna jako nástroj 
informací a brána k integraci. V této žádosti jsme požádali nadační fond o finanční 
pomoc ve výši 175 000,- Kč k vybavení učebny přírodních věd, která by sloužila i  k 
výuce předmětů, v nichž žáci získávají informace o zdejším regionu. Finanční 
spoluúčast zřizovatele v tomto projektu není. Z příspěvku zřizovatele na provoz bychom 
uhradili pouze vymalování této učebny, popř. dovybavení nějakým nábytkem.  
 
M. Jevický – na konferenci TJ Petřvald na Moravě podal informaci starosta obce, že 
cena pozemku, kterou požadoval majitel pozemku nebyla adekvátní k ceně za výkup 
nebo výměnu dotčené lokality za jinou  
Starosta – tohle byl jeho požadavek který minulé zastupitelstvo neakceptovalo  
 
R. Číp – v Petřvaldíku jsou připraveny k odvozu „hromádky drti z posypů“ na cestě  
Starosta – budou odvezeny v tomto týdnu  
 
V. Myška – mám dvě věci, jedna věc je – říkala mi sousedka, že vítání občánků 
v sokolovně se stává dalším maškarním plesem děcek. Vítání občánků by mělo být 
takové důstojnější a pro ty děti, které se vítají. A druhá věc, že by se mohl udělat 
v Petřvaldě sběrný dvůr.  
Starosta - Chce to zjistit podmínky, za kterých se může sběrný dvůr provozovat. Je to 
velice nákladná záležitost. Podmínky jsem zjišťoval ve Staré Vsi, náklady na jeden 
sběrný dvůr jsou 250 000,- Kč.  
Myška – to by platila obec ? Je tady návrh, že by Jiří Brus dal pozemek pro sběrný dvůr. 
Jednalo by se o pronájem plochy naproti sokolovny.   
Fabiánová – v centu obce sběrný dvůr určitě není vhodný.   
Starosta – majitelé okolních parcel určitě nebudou akceptovat sběrný dvůr v blízkosti 
svého domu a v centu obce 
 
Čiberová – vítání občánků by se mělo uskutečnit 2x ročně s menším počtem dětí a to 
na obecním úřadě  
Starosta – nebráníme se pozvat na vítání občánků rodiče jen s dítětem a vítání udělat 
na obecním úřadě 
 
Starosta – rada obce vytvoří směrnici pro udělování čestného občanství obce  
 
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20,00h. Starosta obce poděkoval všem 
přítomným zastupitelům i občanům za účast na zasedání.  
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
                                     .................................................... 
 
                           .................................................... 
 
Starosta:       .................................................... 
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