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Anonymizovaný Výpis usnesení 
 z 34. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 13.5.2013 

 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/34/2013  
schvaluje program své 34. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/34/2013 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/34/2013  
rozhodla poskytnout finanční částku ve výši 2.000,- Kč Společnosti přátel Poodří, 
Výškovická 102, 700 30 Ostrava, IČ 64627870, na výdaje spojené s vydáváním 
časopisu POODŘÍ.  
 
4/34/2013  
bere na vědomí stížnost č.j. 401/2013 ze dne 22.4.2013 paní Zuzany Lyčkové, bytem 
742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 87 a postupuje ji k dalšímu řešení v  komisi 
pro projednávání přestupků Města Kopřivnice.  
 
5/34/2013  
rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč  na podporu 5. setkání 
opuštěných a handicapovaných dětí a mládeže z Moravskoslezského kraje, které se 
bude konat 7. září 2013 v Suchdole nad Odrou.  
 
6/34/2013  
schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti - kaple na pozemku parc.č. 147/1 – 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, která se 
uzavírá mezi půjčitelem: Římskokatolická farnost Petřvald u Nového Jičína, se sídlem 
742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 84, IČ 60336358, jednající ThLic. Tomaszem 
Sebastianem Juszkatem ThD. a vypůjčitelem: Obec Petřvald, se sídlem 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263, zastoupená Zdeňkem Pexou, 
starostou obce a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
7/34/2013  
schvaluje Smlouvu č. 07/2013, která se uzavírá mezi společností IVOX, s.r.o., se sídlem 
Jupiterova 12, 104 00 Praha 10, DIČ: CZ24781673 a pořadatelem Obcí Petřvald, 742 
60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263 o zajištění vystoupení Heidi 
Janků na Erbovních slavnostech dne 15.6.2013 a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
8/34/2013  
schvaluje záměr obce Petřvald prodat pozemek parc.č. 154/2, zahrada, o výměře 212 
m² v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald. 
 
9.1/34/2013  
bere na vědomí dopis pana Pavla Troupa a paní Hany Foučkové, oba bytem 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 28, zaevidovaný dne 15.4.2013,  č.j. 385/2013 
s žádostí o povolení směny obecních bytů č. 3 a 4  v domě č.p. 28 v Petřvaldě.  
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9.2/34/2013  
bere na vědomí výpověď č.j. 446/2013 pana Pavla Troupa, bytem 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 28 z nájmu bytu č. 4 v domě č.p. 28 v Petřvaldě ke dni 
1.9.2013.   
 
9.3/34/2013  
schvaluje záměr obce Petřvald pronajmout bytové prostory o celkové rozloze 101,93 m² 
v domě č.p. 28, byt č. 4 v obci Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald. 
 
10.1/34/2013  
bere na vědomí žádost pana Jana Troupa, bytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald 
č.p. 28, č.j. 410/2013,  o přidělení bytu č. 3 v domě č.p. 28 v Petřvaldě 
 
10.2/34/2013  
bere na vědomí žádost paní Hany Foučkové, bytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 28, č.j. 411/2013, o přidělení bytu č. 4  v domě č.p. 28 v Petřvaldě.    
 
11/34/2013  
Rada obce souhlasí s  Dodatkem  č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytových a nebytových 
prostor  a zajištění provozu Domova pro seniory, uzavřené dne 1.6.2009 mezi Obcí 
Petřvald a Seniorcentrem OASA s.r.o. 
 
12/34/2013 
ukládá starostovi společně se zasláním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytových a 
nebytových prostor a zajištění provozu Domova pro seniory, ze dne 13.5.2013, zaslat 
nájemci - společnosti Seniorcentrum OASA, s.r.o.  výzvu k zaplacení neuhrazené ceny 
nájmu za rok 2012 a za rok 2013. 
 
13/34/2013 
zmocňuje JUDr. Miroslava Pavelku k jednání se společnosti Moravan, a.s. ve věci 
užívání pozemku parc.č. 132/1 a st. 54 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald 
společností Moravan, a.s. a za účelem vyřešení majetkových vztahů z titulu užívání 
tohoto pozemku. O výsledku jednání v této věci s návrhem řešení seznámí radu na 
příští schůzi rady obce. 
 
14/34/2013 
rozhodla vydat potvrzení od 1.8.2013 o pracovním poměru Mgr. Xenii Valušákové,  
narozené dne 24. 12. 1970, na dobu určitou 6 let ve funkci ředitelky Základní školy a 
Mateřské školy Petřvald okres Nový Jičín, příspěvkové organizace a pověřuje starostu 
obce podpisem.   
 
15/34/2013 
schvaluje záměr pronajmout nebytové  prostory o celkové výměře  24 m² v prvním patře 
pravého traktu v domě Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 6.   
 
 
 
  
 
 
 
Zdeněk Pexa 
starosta obce  


