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Anonymizovaný zápis z 21. zasedání zastupitelstva o bce Pet řvald, konaného dne  
17.3.2014 v zasedací místnosti obecního ú řadu v Pet řvaldě 

 
Zasedání bylo zahájeno v 17,05 hod  
Přítomno:               11 členů zastupitelstva obce (dle prezenční listiny) 
Omluveni:                1  člen zastupitelstva obce (ing. Rostislav Sýkora)                                         
         2  členové přijdou později (Kamil Bartůněk, ing. Vladimír Palica)                        
Neomluveni:            1  člen zastupitelstva obce (ing. Jaromír Rusek)                           
Hosté:                 dle prezenční listiny                    
 
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.  
 
Starosta obce sdělil, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce provedou pracovnice 
obecního úřadu p. Ilona Jahodářová a p. Miluše Malíková. 
 
 
Schválení programu 21. zasedání zastupitelstva obce  
 
Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání zastupitelstva obce: 
 
1. Schválení programu  
2. Zpráva o ověření zápisu z 20. zasedání ZO 
3. Zvolení ověřovatelů  
4. Zvolení členů návrhové komise  
5. Informace o plnění usnesení  
6. Závěrečný účet obce Petřvald za rok 2013 
7. Schválení účetní závěrky obce Petřvald za rok 2013 
8. Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří 
9. Prodej části pozemků v obci Petřvald, parc.č. 525/2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) v k.ú. Petřvaldík 
10. Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. 
11. Žádost o finanční příspěvek na rok 2014 – Tělovýchovná jednota Petřvald na 

Moravě 
12. Diskuse 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k navrženému programu připomínku nebo návrh? 
 
Ing. D. Hložanka – žádám o doplnění dalšího bodu do programu jednání zastupitelstva, 
a to Zpráva kontrolního výboru obce Pet řvald ze dne 14.3.2014.   
    
Návrh usnesení č. 1/21/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje program svého 21. zasedání dle předloženého návrhu 
včetně bodu Zpráva kontrolního výboru obce Pet řvald ze dne 14.3.2014.   
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 11 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Pexa Z., Polášková L., Stuchlá D.,  
Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti –  0 
se zdrž. –  0 
Návrh usnesení byl schválen.  
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Zpráva o ov ěření zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce 
Ověřovateli zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.12.2013 byli 
Mgr. Petr Bartůněk 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. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
 
Návrh usnesení č. 2/21/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 20. zasedání 
zastupitelstva obce, konaného dne 18.12.2013. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 11 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Pexa Z., Polášková L., Stuchlá D.,  
Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti –  0 
se zdrž. –  0 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zvolení ov ěřovatel ů zápisu 21. zasedání zastupitelstva obce 
Za ověřovatele byli navrženi : 
- ing. Pavla Veřmiřovská 
- RSDr. Karel Šrámek 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
 
Návrh usnesení č. 3/21/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu 21. zasedání zastupitelstva obce 
ing. Pavlu Veřmiřovskou a RSDr. Karla Šrámka.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 11 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Pexa Z., Polášková L., Stuchlá D.,  
Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti –  0 
se zdrž. –  0 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
V 17,08 hodin se dostavil ing. Vladimír Palica. 
 
 
Zvolení členů návrhové komise pro 21. zasedání zastupitelstva ob ce 
Za členy návrhové komise byli navrženi: 
- Rudolf Číp 
- Mgr. Petr Bartůněk 
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Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
 
Návrh usnesení č. 4/21/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy návrhové komise pro 21. zasedání zastupitelstva 
obce pana Rudolfa Čípa a Mgr. Petra Bartůňka. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 12 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Palica V., Pexa Z., Polášková L., 
Stuchlá D.,  Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.) 
proti – 0 
se zdrž. – 0 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Informace o pln ění usnesení zastupitelstva obce  
Starosta obce přednesl informaci o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 
obce: 
 
Všechna usnesení z p ředchozích zasedání zastupitelstva obce jsou spln ěna. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
 
Návrh usnesení č. 5/21/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 12 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 12 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Palica V., Pexa Z., Polášková L., 
Stuchlá D.,  Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.) 
proti – 0 
se zdrž. – 0 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Závěrečný účet obce Pet řvald za rok 2013  
Účetní obce Petřvald na základě §17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů seznámil členy zastupitelstva s výsledky hospodaření za rok 2013 – 
tzv. závěrečným účtem. 
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního 
samostatného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu 
jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle 
rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, 
včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních 
vztahů se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a jinými rozpočty.  
 
Ing. Dušan Hložanka podal zastupitelstvu informaci, že Obec Petřvald splnila také 
povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkum 
hospodaření provedli pracovníci kontrolního oddělení Krajského úřadu v Ostravě. 
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Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl zveřejněn na 
úřední desce po dobu 15 dní před projednáním v zastupitelstvu obce Petřvald. 
Závěrečný účet za rok 2013 je přílohou č. 1 tohoto zápisu a obsahuje – Výkaz 
hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce 
Petřvald za rok 2013. 
 
V 17,30 hodin se dostavil Kamil Bart ůněk. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
   
Návrh usnesení č. 6/21/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření Obce Petřvald za rok 2013 – 
Závěrečný účet - dle přílohy č. 1 zápisu bez výhrad. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 13 (Bartůněk K., Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Palica V., Pexa Z., 
Polášková L., Stuchlá D., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Schválení ú četní závěrky obce Pet řvald za rok 2013 
K 1. 9. 2012 nabyla účinnosti novela zákona 563/91 Sb., o účetnictví, která nově 
zavedla povinnost schvalování účetních uzávěrek obcí. Do 31.12.2011 nikdo 
neschvaloval účetní uzávěrky a bylo pouze schvalováno rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku u příspěvkových organizací.  Zároveň byl novelizován i zákon 
č.  128/2000 Sb., o obcích, kdy byla zastupitelstvu dána pravomoc schvalovat účetní 
uzávěrku. 
Účetní uzávěrka je ryze účetní kategorie a nemá přímou souvislost se závěrečným 
účtem obce, který není sestavován a schvalován podle účetních předpisů, ale podle 
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Účetní uzávěrka 
je soustavou účetních výkazů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a příloha. Tyto jsou 
přílohou č. 2  tohoto zápisu. 
Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady. Jsou-li výnosy vyšší než 
náklady hovoříme o zisku. V opačném případě, kdy jsou výnosy nižší než náklady, 
vzniká účetní jednotce ztráta. Účetní výsledek hospodaření porovnává náklady a 
výnosy bez ohledu na jejich zaplacení a bude vždy odlišný od výsledků plnění rozpočtu, 
který porovnává příjmy a výdaje běžného kalendářního roku (bez ohledu, zda jde o 
provozní či investiční výdaj).  Výsledek hospodaření je výchozím bodem pro stanovení 
daňového základu a výše daně z příjmů právnických osob. 
 
Návrh usnesení č. 7/21/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Petřvald sestavenou k 31.12.2013 
dle přílohy č. 2 zápisu. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
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Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 13 (Bartůněk K., Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Palica V., Pexa Z., 
Polášková L., Stuchlá D., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného sva zku obcí Regionu Pood ří 
Starosta obce předložil zastupitelstvu Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného 
svazku obcí Regionu Poodří, konaného dne 11.12.2013, který byl zaevidován dne 
26.2.2014 pod č.j. 206/2014. 
  
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
 
Návrh usnesení č. 8/21/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného 
svazku obcí Regionu Poodří, konaného dne 11.12.2013. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 13 (Bartůněk K., Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Palica V., Pexa Z., 
Polášková L., Stuchlá D., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Prodej části pozemk ů v obci Pet řvald, parc. č. 525/2 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) v k.ú. Pet řvaldík 
Rada obce svým usnesením č. 5/20/2012 z 20. schůze rady obce Petřvald dne 
18.4.2012 odsouhlasila záměr prodat část obecního pozemku v obci Petřvald, parc.č 
525/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 141 m² v katastrálním území 
Petřvaldík. Záměr prodeje byl uveřejněn na úřední desce obce Petřvald. Jediným 
zájemcem o koupi tohoto pozemku je paní Iveta Wozniaková, bytem 742 60 Petřvald, 
Petřvald 2 – Petřvaldík č.p. 27.  
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
RSDr. Šrámek – jaká je cena prodávaného pozemku? Je vypracována kupní smlouva?   
Starosta – pozemek bude prodán za odhadní cenu. Kupní smlouva ještě není 
připravena.  
 
Ing. Fabiánová – odložme tento bod do dalšího zastupitelstva. Až bude připravena 
kupní smlouva, může ji zastupitelstvo schválit. 
 
Návrh usnesení č. 9/21/2014 
Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit prodej části obecního pozemku v obci Petřvald, 
parc.č 525/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 141 m² v katastrálním 
území Petřvaldík, obec Petřvald Ivetě Wozniakové, bytem Petřvald, Petřvald 2 – 
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Petřvaldík č.p. 27 na příští jednání zastupitelstva obce, kdy bude připravena kupní 
smlouva na výše uvedený pozemek. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 13 (Bartůněk K., Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Palica V., Pexa Z., 
Polášková L., Stuchlá D., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Informace o novele na řízení č. 37/2003 Sb. 
Vláda schválila dne 7.12.2010 svým usnesením č. 960 návrh nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
snížit stávající výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, a to 
v průměru o 5%. Účinnost od 1.1.2011.  
 
Neuvolněným členům zastupitelstva obce Petřvald nebyla odměna krácena, jelikož výše 
odměny,  kterou si odsouhlasili na 2. zasedání ZO dne 13.12.2010,  byla v limitu i po 
odečtení 5% z maxima.   
Uvolněnému členu zastupitelstva – starostovi byla odměna krácena o 5%.  
 
Dne 18.12.2013 vláda ČR projednala návrh týkající se odměňování členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení č. 37/2003 
Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Vláda schválila variantu - vrátit 
odměny členů zastupitelstev na úroveň roku 2013. 
 
S účinností od 1.1.2014 bude poskytnuta zvýšená měsíční odměna uvolněným členům 
zastupitelstev krajů a obcí. Na toto zvýšení není potřeba přijímat žádné usnesení 
zastupitelstva.   
 
Neuvolněným členům zastupitelstva je potřeba výši odměny a účinnost od kdy bude 
odměna poskytována schválit.  
 
Maximální výše odm ěn pro neuvolněné zastupitele dle nařízení č. 37/2003 Sb.   
 
Místostarosta:    24.330,- Kč 
Člen Rady:       2.020,- Kč 
Předseda komise, výboru:     1.840,- Kč 
Člen komise, výboru:     1.600,- Kč 
Člen zastupitelstva:         540,- Kč 
 
Tabulka „Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí“, která je 
přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb, je přílohou č. 3 tohoto zápisu.   
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
Ing. Palica – jedná se o zvýšení odměn? 
Starosta – k navýšení dojde jen u místostarostky obce ing. Fabiánové. 
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Návrh usnesení č. 10/21/2014 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva poskytovaných od 1.4.2014 takto:  
 
15.000,- Kč - místostarosta 
  1.660,- Kč - člen rady obce 
  1.480,- Kč - předseda výboru, komise 
  1.240,- Kč - člen výboru, komise 
     360,- Kč - člen zastupitelstva 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 1 proti, 2 se zdrž.) 
pro  – 10 (Bartůněk K., Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Pexa Z., Polášková L., Šindlová I., 
Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti – 1 (Palica V.)   
se zdrž. – 2 (Hložanka D., Stuchlá D.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Žádost o finan ční příspěvek na rok 2014 – T ělovýchovná jednota Pet řvald na 
Moravě 
Rada obce na své 48. schůzi dne 12.3.2014 projednala žádost Tělovýchovné jednoty 
Petřvald na Moravě o dotaci na podporu mládeže oddílu kopané pro rok 2014, 
zaevidovanou dne 20.2.2014 pod č.j. 184/2014, ve výši 150.000,- Kč a žádost 
Tělovýchovné jednoty Petřvald na Moravě o finanční příspěvek na činnost oddílu 
krasojízdy pro rok 2014, zaevidovanou dne 3.3.2014 pod č.j. 230/2014, ve výši 58.500,- 
Kč. Rada obce usnesením 5.1/48/2014 a 5.2/48/2014 vzala tyto žádosti na vědomí a 
doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.   
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
RSDr. Šrámek – rozpočet na rok 2014 počítá s částkou 200.000,- Kč, těmito žádostmi 
dojde k překročení. Tělovýchovná jednota podává žádost o peníze pro mládež. Proč se 
tam uvádí muži A a B? Chtěl bych se zeptat, kdo dělá hnojení, podsívání a další práce 
na hřišti, je to brigádnicky, nebo to dělá za 80.000,- Kč firma? Kolikrát se zúčastnila 
přípravka zimních turnajů? Jak se to účtovalo? 
 
T. Klečka – co se týká údržby hřiště, pískování je ve vlastní režii, válcování provádí pan 
Šindel. Je tam zahrnut i nájem. Každý oddíl kopané byl na 5-ti turnajích v Brušperku.   
  
RSDr. Šrámek – jak chcete získat další prostředky na svou činnost? Co máte v plánu? 
 
L. Polášková – každý rok pořádáme na hřišti sportovní den, během roku pořádáme 
zábavy, na Erbovních slavnostech máme svůj stánek.  
 
Ing. Veřmiřovská – oddíl kopané toho dělá hodně pro mládež a také udržují sportovní 
areál. 
 
Starosta – v žádosti je přesně uvedeno, kolik se žádá a na co, a kolik si TJ hradí sama 
ze svého. V případě, že kontrolní výbor zjistí nějaké nedostatky, tak TJ už příště 
nedostane takový příspěvek.  
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Ing. Hložanka – za kontrolní výbor chci připomenout, aby se účty dávaly účetnímu obce 
panu Jiřímu Hýlovi včas, tím se předejde problémům.  
Ing. Hýl – je to tak domluveno, že předložené účty zkontroluje finanční výbor a pak jsou 
teprve proplaceny. 
 
RSDr. Šrámek – co se týká žádosti oddílu krasojízdy, ptám se, jaký je rozdíl mezi 
dopravou a provozem auta? 
 
K. Bartůněk – doprava – to je částka pouze na nákup nafty. Provoz auta zahrnuje 
údržbu, opravy, apod. Děláme pro děti, co se dá, a máme výsledky. Snad seženeme 
nějaké sponzory. Pokud chceme jít na závody, potřebujeme peníze.       
 
RSDr. Šrámek – žádost o finanční prostředky pro oddíl kopané měla být napsána zvlášť 
pro mládež a zvlášť pro muže.  
 
Ing. Hýl – na minulém zasedání zastupitelstva byla navržena částka na veřejnou 
podporu 200.000,- Kč. Pokud schválíme více, musíme to řešit rozpočtovým opatřením.  
 
Návrh usnesení č. 11.1/21/2014 
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout Tělovýchovné jednotě Petřvald na Moravě 
dotaci na podporu mládeže oddílu kopané pro rok 2014 ve výši 150.000,- Kč.   
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. (10 pro, 1 proti, 2 se zdrž.) 
pro  – 10 (Bartůněk K., Číp R., Palica V., Pexa Z., Polášková L., Stuchlá D., Šindlová I., 
Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.) 
proti – 1 (Bartůněk P.) 
se zdrž. – 2 (Fabiánová Š., Hložanka D.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout Tělovýchovné jednotě Petřvald na Moravě 
finanční příspěvek na činnost oddílu krasojízdy pro rok 2014 ve výši 58.000,- Kč.   
 
Místostarostka obce ing. Šárka Fabiánová vznesla pr otinávrh: 
 
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout Tělovýchovné jednotě Petřvald na Moravě 
finanční příspěvek na činnost oddílu krasojízdy pro rok 2014 ve výši 58.500,- Kč.   
 
Starosta dal o předloženém protinávrhu hlasovat. ( 12 pro, 1 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 12 (Bartůněk K., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Palica V., Pexa Z., Polášková L., 
Stuchlá D., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti – 1 (Bartůněk P.) 
se zdrž. – 0 
Protinávrh usnesení byl schválen.  
 
Usnesení č. 11.2/21/2014 
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout Tělovýchovné jednotě Petřvald na Moravě 
finanční příspěvek na činnost oddílu krasojízdy pro rok 2014 ve výši 58.500,- Kč.   
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Zpráva kontrolního výboru obce Pet řvald ze dne 14.3.2014.   
Předseda kontrolního výboru obce Petřvald ing. Dušan Hložanka předložil 
zastupitelstvu Zprávu kontrolního výboru obce Petřvald ze dne 14.3.2014, která je 
přílohou č. 4 tohoto zápisu. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
Ing. Hýl – chtěl bych vysvětlit, proč se objevily dvě platby za odběr plynu v MŠ Petřvald. 
V listopadu a prosinci roku 2013 jsem provedl dvě zálohové faktury na odběr plynu 
v MŠ. Následně to bylo Základní školou v lednu 2014 doúčtováno a bylo vráceno zpět 
20.000,- Kč.  
 
Ing. Fabiánová – chtěla bych vám podat informaci o úpravě hřbitova – vybudování 
nových chodníků, která byla provedena v rámci dotace MAS Regionu Poodří. Když se 
podávala žádost o dotace, bylo provedeno měření chodníků pouze orientačně. Přesným 
měřením se zjistilo o 70 m² více dlažby. Požádali jsme o změnu v žádosti, náklady se 
zvýšily, ale přesto jsme se do částky vešli. Navýšení částky pokryje zaplacení dotace.       
 
Návrh usnesení č. 12/21/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru obce Petřvald ze dne 
14.3.2014 dle přílohy č. 4 zápisu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 13 (Bartůněk K., Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Hložanka D., Palica V., Pexa Z., 
Polášková L., Stuchlá D., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P., Volná E.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Diskuse 
Starosta – přečetl poděkování Hokejovému klubu SDH Petřvald za zorganizování 
návštěvy hokejového utkání v Kopřivnici a zorganizování mikulášské nadílky od dětí 
z Dětského domova v Hrabové.    
 
Starosta – podal informaci k zaslaným reakcím na plán investičních akcí na rok 2014 od 
9 zastupitelů. Nejvíce připomínek bylo k sokolovně. Oslovil jsem firmu MAKENEX, aby 
provedla rekonstrukci sociálního zařízení u sálu sokolovny. Plánky vám byly zaslány 
k nahlédnutí. Zabývali jsme se i vybudováním bezbariérového WC a sprch. Částka činí 
481.546,- Kč bez DPH. Budeme to ale srovnávat s jiným dodavatelem, který předloží 
svůj návrh do konce týdne.  
 
Co se týká výměny oken v DPS v Petřvaldíku – nejhornější patro se udělalo v zimě – 
částka 130.000,- Kč, prostřední patro je vyčísleno také na 130.000,- Kč a spodní patro 
na 280.000,- Kč. Oslovil jsem firmu OMLUX, aby znovu předložila svůj návrh.   
 
Kanalizace v Petřvaldíku čítá 1583 m a 53 vpustí. Bude třeba vytipovat, které větve a 
které vpusti se vyčistí. Firma přijede během příštího týdne, předběžná částka je 
vyčíslena na 250.000,- Kč. Dalším jednáním pověřím členy zastupitelstva z Petřvaldíku. 
 
Oprava vodojemu v Petřvaldě - dne 5.3.2014 proběhlo na Magistrátu města Ostravy 
jednání, týkající se problematiky odstaveného věžového vodojemu 200 m³ Petřvald. 
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Dohoda o dodávce „předané vody“ z vodojemu 700 m³ mezi Statutárním městem 
Ostrava a obcí Petřvald bude uzavřena do 31.3.2014, termín ukončení dohody je 
stanoven do doby ukončení opravy vodojemu, max. však do 30.6.2014. SmVaK 
zpracuje a do 31.4.2014 předá SMO návrh dohody mezi SmVaK a SMO o vzájemné 
výpomoci v dodávce vody v případě havárie na některém z vodohospodářských 
zařízení. Rada obce schválila na své 48. schůzi na základě doporučení společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. za dodavatele opravy 
odstaveného věžového vodojemu 200 m³ Petřvald firmu VODOJEM.EU , Bc. Václav 
Dolejš, Havelkova 23, 625 00 Brno, IČO 01462016. Dle vypracované kontrolní zprávy je 
oprava vyčíslena cca na 350.000,- Kč. 
 
Schody v Petřvaldíku – nabídku máme, schody by měly být 1,3 m široké, jednostranné 
zábradlí, rozpočet je cca 369.354,- Kč. Do konce týdne bychom měli dostat druhou 
cenovou nabídku od dalšího dodavatele pro srovnání.      
 
Bude potřeba opravit schody u smuteční obřadní síně v Petřvaldě, jsou ve špatném 
stavu. Co se týká spojovací chodby v základní škole, zatím nebyla vypsána žádná 
dotace.  
 
Starosta – podal zastupitelstvu obce informaci, že dle sdělení ing. Jana Macháče, 
Environmentální kancelář & Enviom servis s.r.o., Beskydská 654, 742 72 Mořkov, 
budou od 5.3. do 15.4.2014 přijímány žádosti do 58. výzvy OPŽP na protipovodňová 
opatření – varovné systémy. Během 14-ti dnů proběhne v této věci jednání ohledně 
aktualizace dokumentů. V loňské roce byla tato žádost zamítnuta, nyní bude žádost 
podána znovu. Pokud bude dotace schválena, může se v obci opravit místní rozhlas.  
 
Ing. Fabiánová – podala informaci o vyhlášených dotačních titulech - byla vyhlášena 
výzva k podávání žádostí v rámci Operačního programu životní prostředí na úspory 
energie, zateplování, výměna kotlů na veřejných budovách. Termín podání žádosti je do 
konce měsíce května. Oslovili jsme firmu INNOVA Int. s.r.o., se sídlem Jílová 1913/14, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, s požadavkem zpracování žádosti. Tento dotační 
titul by se mohl využít na opravu sokolovny – výměna oken, výměna kotle, popřípadě 
částečné zateplení budovy a na opravu starého obecního úřadu – výměna oken a kotle. 
K tomu se může přidat žádost o dotace na vybudování maloplošných bytů v 1. patře 
starého obecního úřadu. Nevíme, zda to půjde, jedná se o veřejnou budovu. 
K žádostem bude potřeba zpracovat tepelný audit – s tím bychom se obrátili na VŠB 
v Ostravě, která tyto audity zpracovává. 
Co se týká výměny kotle a vrat v budově hasičské zbrojnice, na to nejde uplatnit dotační 
titul.  
 
Ing. Hložanka – mám připomínku k nákresu sociálního zařízení v sokolovně. Pokud 
budou dveře vedoucí k záchodům používány jako únikový východ, neměly by být uzší, 
než jsou doposud. 
 
Starosta – upozorníme na to projektanta.  

Ing. Veřmiřovská – zaslala jsem návrh, aby se do plánovaných investičních akcí pro rok 
2014 zařadilo pro ZŠ - zástěny v zásobovací zóně + u kontejnerů s odpadem a stožáry 
na vlajky a pro MŠ - přístřešek na kola a trojkolky. 

Starosta – budeme to akceptovat. 
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 K. Bartůněk – jak to, že oprava vodojemu je vyčíslena na 350.000,- Kč, když se 
hovořilo o 1. mil. Kč.  

Starosta – nevědělo se, jak to uvnitř vypadá, podle kontrolní zprávy je to vyčísleno na 
350.000,- Kč.   

Ing. Fabiánová – objevila se možnost využít dotační titul z Moravskoslezského kraje na 
opravu vodojemu v Petřvaldě. Podáme žádost, žádosti se podávají do 31.3.2014. O 
administraci bychom požádali firmu INNOVA, se kterou máme dobré zkušenosti.  
Jsou ještě možnosti dotací na cyklostezky a komunikace, zkusíme požádat na schody 
v Petřvaldíku.  
 
K. Bartůněk – 11.10.2014 máme v sokolovně soutěž v krasojízdě, nebude to zrovna při 
výměně oken? 
 
Starosta – ještě nevíme, kdy to přesně bude, dá se to všechno domluvit. 

I.Šindlová – na náměstí by se měly ořezat stromy. Nejde přes ně vidět při výjezdu.  

Starosta – budeme tam instalovat zrcadla, jako provizorní řešení do doby, než 
proběhne úprava náměstí. Když skácíme stromy, musíme mít nějakou koncepci úpravy 
náměstí. To souvisí s opravou staré školy. Tu budeme opravovat postupně.  

Ing. Palica – ty stromy tam nemají co dělat.  
 
Ing. Fabiánová – mohli bychom oslovit Aleše Hajdučka, ať vypracuje nějakou studii 
úpravy náměstí se stromy a bez stromů. 
 
Starosta – budeme hlasovat o tom, zda stromy ponecháme či nikoliv. 
 
Kdo je pro skácení smrků na náměstí?   
pro  – 6 (Bartůněk P., Palica V., Polášková L., Stuchlá D., Šindlová I., Veřmiřovská P.)  
proti – 4 (Fabiánová Š., Hložanka D., Pexa Z., Volná E.) 
se zdrž. – 3 (Bartůněk K., Číp R., Šrámek K.) 
 
Starosta – dle hlasování se smrky kácet nebudou, další projednání necháme do příštího 
zastupitelstva.  
 
L. Polášková – děkuji všem za schválení finančního příspěvku pro Tělovýchovnou 
jednotu. 
 
Mgr. Bartůněk -  podal informaci k projektu „Novodobá sanitka“, který nabízí občanům a 
hlavně pak seniorům doprovod a přepravu osobními vozy do nemocnice, k lékaři, do 
lékárny, na nákupy apod. Doprovod je zdarma, platí se za samotnou přepravu. 
Přeprava k lékaři v obci Petřvald je 40,- Kč za jednu cestu. Do vzdálenějších míst (např. 
Příbor, Kopřivnice, Nový Jičín) zaplatí občan 15,- Kč/1 km, čekací doba – je 25,- Kč/30 
minut.     
 
Starosta – informoval radu, že dne 17.3.2014 obdržel starosta e-mailem dotaz  od Pavla 
Nitry, "Jak pokračuje záměr obce vybudovat veřejné osvětlení v prostoru účelové 
komunikace nad Harty ( p.č. 1333/3 a 1333/5 ) dle usnesení rady obce ze dne 
5.12.2012" - na zasedání dne 17.3.2014 ? 
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Odpov ěď: 
V minulosti proběhlo jednání s projektantem, z něhož vyplynulo, že je to docela 
problém, protože z vedení vysokého napětí 22 kV odbočka jako taková není možná. 
Podzemní vedení rovněž nedoporučuje kvůli existenci dalšího jiného vedení. 
Zmíněnou možnost vidí v instalaci nových sloupů nadzemního vedení, ovšem je 
problém, že je možné, že sloupy se budou muset postavit v soukromých pozemcích 
(zahradách), což záleží na povolení majitelů a pozemcích v majetku kraje (podél 
komunikace 4806) - plánované osvětlení křižovatky nad školou. 
Dohodli jsme se na dalším jednání přímo na místě ve dnech mezi 20.3. až 24.3. 2014, 
podle jeho pracovního vytížení. O výsledku jednání Vás budeme neprodleně 
informovat. 
 
 
Jednání bylo ukon čeno v 19,40 hodin. 
 
  
Zápis vyhotoven dne:  21.3.2014 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                  
 
 

.................................................... 
              ing. Pavla Veřmiřovská 
 
 
 
      .................................................... 

            RSDr. Karel Šrámek 
 

 
 
Starosta:      .  .................................................... 

            Zdeněk Pexa 
 


