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Anonymizovaný výpis usnesení 
 z 32. schůze rady obce Pet řvald,  konané dne 20.3.2013 

 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/32/2013  
schvaluje program své 32. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/32/2013 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3.1/32/2013  
bere na vědomí Rámcovou osnovu pro činnost pracovní skupiny jmenované 
zastupitelstvem obce Petřvald pro zajištění všech nutných údajů a úkonů, nezbytných 
pro zpracování Kupní smlouvy na převod vlastnického práva k nemovitostem 
z vlastnictví TJ Petřvald na Moravě na Obec Petřvald. 
 
3.2/32/2013  
ukládá členům zastupitelstva v pracovní skupině, aby na každé schůzi rady obce 
předložili písemně informaci o své činnosti. 
 
4/32/2013  
bere na vědomí souhlas paní Lenky Drgové, bytem Fučíkova 1314, 742 58 Příbor 
s prodejem pozemku parc.č. 1349 o výměře 197 m², v katastrálním území Petřvald u 
Nového Jičína, obec Petřvald. 
 
5.1/32/2013  
neschvaluje dotaci sociální pobytové služby v Seniorcentru OASA, s.r.o. pro pana 
Zdeňka Davida, nar. 16.02.1930, bytem 742 60 Petřvald, Petřvald 2 – Petřvaldík č.p. 69 
ve výši 18.000,- Kč.  
 
5.2/32/2013  
neschvaluje dotaci sociální pobytové služby v Seniorcentru OASA, s.r.o pro paní 
Vilemínu Hajdůčkovou, nar. 28.06.1928, bytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald 
č.p. 138 ve výši 15.000,- Kč. 
 
5.3/32/2013  
neschvaluje dotaci sociální pobytové služby v Seniorcentru OASA, s.r.o pro pana Leo 
Vavrečku, nar. 11.11.1928, bytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 289 ve 
výši 18.000,- Kč. 
 
5.4/32/2013  
neschvaluje dotaci sociální pobytové služby v Seniorcentru OASA, s.r.o pro paní 
Ludmilu Novobilskou,  nar. 16.09.1927, bytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald 
č.p. 220 ve výši 18.000,- Kč. 
 
6.1/32/2013  
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 
6 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald v 1. podlaží,  o celkové výměře 56 m², parc.č. PKN st. 
54 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald mezi Obcí Petřvald, 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263 a paní Vlastou Špůrkovou, bytem 742 13 
Studénka, Jiráskova č.p. 600, a to na dobu určitou na 1 rok a pověřuje starostu 
podpisem nájemní smlouvy.  



Anonymizovaný výpis usnesení z 32. schůze rady obce Petřvald dne 20.3.2013 2/3 

6.2/32/2013  
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 
6 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald, přízemí, o celkové výměře 49 m², parc.č. PKN st. 54 v 
k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald mezi Obcí Petřvald, 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263 a paní Michaelou Larišovou, bytem 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 464, a to na dobu určitou na 1 rok a pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy.  
 
6.3/32/2013  
souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově 
č.p. 6 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald, 1. podlaží, o celkové výměře 31,5 m², parc.č. 
PKN st. 54 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald mezi Obcí Petřvald, 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263 a paní Janou Stuchlou, bytem 
742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 399, a to na dobu určitou na 1 rok a pověřuje 
starostu podpisem nájemní smlouvy.  
 
7/32/2013  
souhlasí s prominutím úroků z prodlení z neuhrazené ceny nájmu a ceny za 
poskytované služby ing. Janě Stuchlé, bytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 
399 v souvislosti s Dohodou o ukončení nájemního vztahu v nebytových prostorách 
v majetku obce Petřvald za předpokladu, že uznaný závazek splatí dle splátkového 
kalendáře řádně a včas.     
 
8/32/2013  
souhlasí s odkoupením pozemků  parc. č. 1211/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 200 m² a parc.č. 942/8, orná půda o výměře 112 m² v k.ú. Petřvald u Nového 
Jičína, obec Petřvald a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.   
   
9/32/2013  
schvaluje Kulturní organizaci Fantomasovi pomocníci, o.s. finanční příspěvek na 
vybudování Zámecké lavičky u řeky Lubiny ve výši 7.000,- Kč.    
 
10/32/2013 
schvaluje Poplatky na pohřebišti a ve smuteční obřadní síni v obci Petřvald takto: 
Pronájem smuteční obřadní síně: 
- pohřební obřad u zemřelého občana, který měl trvalý pobyt v obci Petřvald 1.000,- Kč 
- pohřební obřad u zemřelého občana, který neměl trvalý pobyt v obci Petřvald 1.500,- Kč   
 
Pronájem chladící místnosti:                                                                    150,- Kč/ den  
 
Poplatek za pohřební obřad konající se na pohřebišti mimo obřadní síň:    500,- Kč  
 
11/32/2013 
bere na vědomí účetní závěrku obce Petřvald, sestavenou k rozvahovému dni  
31.12.2012, která je přílohou č. 1 zápisu a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení. 
 
12.1/32/2013 
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Petřvald okres Nový Jičín, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012, která je přílohou 
č. 2 zápisu. 
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12.2/32/2013 
schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín za rok 2012 v celkové výši 
2.029,33 Kč do fondu rezervního. 
 
13/32/2013 
pověřuje starostu uzavřením smlouvy se společností KELTIK Ostrava na zabezpečení 
programu pro děti na Erbovních slavnostech obce Petřvald dne 15.6.2013 a zároveň 
pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
14/32/2013 
schvaluje Směrnici č.1/2013 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce 
Petřvald, která ruší Směrnici č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Obce Petřvald. Směrnice č. 1/2013 je přílohou č. 3  zápisu.  
 
15/32/2013 
bere na vědomí žádost  společnosti MORAVAN, a.s., 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 20 zaevidovanou pod č.j. 306/2013 o odkoupení pozemků ve vlastnictví 
obce Petřvald.  
 
16/32/2013 
bere na vědomí oznámení zaevidované pod č.j. 304/2013 o provedené inspekční 
činnosti v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový 
Jičín, která proběhla ve dnech 6.– 8.2.2013.   
 
17/32/2013 
po seznámení s výsledkem vyhodnocení nabídek na provedení prací na zakázce: 
„Optimalizace energetického hospodářství MŠ Petřvald, vnitřní úpravy bloku 3“ 
doporučuje podepsat smlouvu s firmou OMLUX, spol. s r.o., která v současné době na 
stavbě pracuje v rámci akce Optimalizace energetického hospodářství MŠ Petřvald. 
Protokol o posouzení nabídek je přílohou č. 4 zápisu. 
 
18/32/2013 
schvaluje Smlouvu o dílo č. MŠ/2013, která se uzavírá mezi Obcí Petřvald, 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263, zastoupenou starostou obce 
Zdeňkem Pexou a firmou OMLUX, spol. s r.o., se sídlem Františky Stránecké 165/8, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 619448840, zastoupenou Petrem Konečným, 
jednatelem společnosti na zhotovení díla „Optimalizace energetického hospodářství MŠ 
Petřvald, vnitřní úpravy bloku 3“, včetně nabídkového rozpočtu dle přílohy č. 5 zápisu.   
 
19/32/2013 
schvaluje zakoupení 2 ks betonových košů, které budou umístěny u hlavního vchodu do 
budovy základní školy v Petřvaldě.  
 
20/32/2013 
nesouhlasí s doplacením navrhované částky 44.455,- Kč jako vyúčtování za právní 
služby v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitostem z vlastnictví TJ 
Petřvald na Moravě na Obec Petřvald panu Zdeňku Bernatíkovi, bytem 724 00  Ostrava 
– Proskovice, Staroveská 270/87.  
 
 
Zdeněk Pexa 
starosta obce  


