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Anonymizovaný zápis z 22. zasedání zastupitelstva o bce Pet řvald, konaného dne  
23.4.2014 v zasedací místnosti obecního ú řadu v Pet řvaldě 

 
Zasedání bylo zahájeno v 17,25 hod  
Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (dle prezenční listiny) 
Omluveni:  6 členů zastupitelstva obce (Dagmar Stuchlá, Ludmila  
                                   Polášková, Kamil Bartůněk, Eva Volná, Dušan Hložanka, Pavla 
                                   Veřmiřovská)                                                                                            
Neomluveni:  1 člen zastupitelstva obce (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 8 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 22. zasedání zastupitelstva obce  
 
Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání zastupitelstva obce: 
 
1. Schválení programu  
2. Zpráva o ověření zápisu z 21. zasedání ZO 
3. Zvolení ověřovatelů  
4. Zvolení členů návrhové komise  
5. Informace o plnění usnesení  
6. Smlouva o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávku služeb 

telekomunikací mezi Městem Kopřivnice a Obcí Petřvald 
7. Prodej části pozemků v obci Petřvald, parc.č. 525/2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) v k.ú. Petřvaldík 
8. Diskuse 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k navrženému programu připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení č. 1/22/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje program svého 22. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 8 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 8 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Palica V., Pexa Z., Sýkora R., Šindlová I., Šrámek 
K.) 
proti – 0  
se zdrž. – 0 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zpráva o ov ěření zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce 
Ověřovateli zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.3.2014 byli 
Ing. Pavla Veřmiřovská a RSDr. Karel Šrámek. 
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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. 2/22/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 21. zasedání 
zastupitelstva obce, konaného dne 17.3.2014. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 8 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 8 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Palica V., Pexa Z., Sýkora R., Šindlová I., Šrámek 
K.) 
proti – 0  
se zdrž. – 0 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zvolení ov ěřovatel ů zápisu 22. zasedání zastupitelstva obce 
Za ověřovatele byli navrženi : 
- RSDr. Karel Šrámek 
- Rudolf Číp 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení č. 3/22/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu 22. zasedání zastupitelstva obce 
RSDr. Karla Šrámka a pana Rudolfa Čípa. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 8 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 8 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Palica V., Pexa Z., Sýkora R., Šindlová I., Šrámek 
K.) 
proti – 0  
se zdrž. – 0 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zvolení členů návrhové komise pro 22. zasedání zastupitelstva ob ce 
Za členy návrhové komise byli navrženi: 
- Ing. Rostislav Sýkora 
- Ivana Šindlová 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení č. 4/22/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy návrhové komise pro 22. zasedání zastupitelstva 
obce Ing. Rostislava Sýkoru a paní Ivanu Šindlovou. 
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Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 8 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 8 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Palica V., Pexa Z., Sýkora R., Šindlová I., Šrámek 
K.) 
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. 5/22/2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 8 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 8 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Palica V., Pexa Z., Sýkora R., Šindlová I., Šrámek 
K.) 
proti – 0  
se zdrž. – 0 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Smlouva o centralizovaném zadávání pro ve řejnou zakázku na dodávku služeb 
telekomunikací mezi M ěstem Kop řivnice a Obcí Pet řvald 
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o centralizovaném zadávání pro 
veřejnou zakázku na dodávku služeb telekomunikací, která se uzavírá mezi Městem 
Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21, IČ 00298077, 
zastoupeným Ing. Josefem Jalůvkou, starostou města a Obcí Petřvald, se sídlem 742 
60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263, zastoupenou Zdeňkem 
Pexou, starostou obce. Rada obce Petřvald na své 50. schůzi dne 16.4.2014 tento 
návrh výše uvedené smlouvy vzala na vědomí a doporučuje zastupitelstvu obce ke 
schválení. 
 
Diskuse: 
Starosta – dnes schvalujeme návrh centrální smlouvy. V jednání se bude pokračovat. 
 
Ing. Sýkora – to znamená, že pokud máme uzavřenou smlouvu např. s O2 a zvolíme si 
jiného operátora, musí se smlouva přehodnotit? 
 
Starosta – ano.  
 
Ing. Sýkora – je v tom zahrnuta mobilní síť i pevná linka? 
 
Ing. Fabiánová – do toho patří i pevné linky přes rozhraní z mobilu na pevnou linku. 
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Starosta – je to pro celou obec a jedná se o zajímavou částku – bylo by to levnější než 
doposud.  
 
Ing. Fabiánová – pokud to pro nás nebude zajímavé, nemusíme pak konkrétní smlouvu 
uzavřít. Města Štramberk a Příbor už to provozují, město Kopřivnice by to chtělo také.   
    
Návrh usnesení č. 6/22/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání pro veřejnou 
zakázku na dodávku služeb telekomunikací, která se uzavírá mezi Městem Kopřivnice, 
se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21, IČ 00298077, zastoupeným Ing. 
Josefem Jalůvkou, starostou města a Obcí Petřvald, se sídlem 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263, zastoupenou Zdeňkem Pexou, starostou 
obce. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 8 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 8 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Palica V., Pexa Z., Sýkora R., Šindlová I., Šrámek 
K.) 
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. Kupní smlouva je připravena.  
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  
 
Návrh usnesení č. 7/22/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje 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 paní Ivetě Wozniakové, bytem Petřvald, Petřvald 2 – 
Petřvaldík č.p. 27 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 8 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 8 (Bartůněk P., Číp R., Fabiánová Š., Palica V., Pexa Z., Sýkora R., Šindlová I., Šrámek 
K.) 
proti – 0  
se zdrž. – 0 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Diskuse 
Mgr. Petr Bartůněk přednesl přítomným Zprávu o činnosti mládeže Tělovýchovné 
jednoty Petřvald na Moravě v zimním období a poděkoval Obci Petřvald za podporu v 
jejich činnosti.   
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Dále informoval zastupitelstvo, že předsedkyní Tělovýchovné jednoty Petřvald na 
Moravě byla zvolena na další funkční období paní Ludmila Polášková a místopředsedou 
byl zvolen pan Tomáš Klečka.   
 
I.Šindlová – chtěla bych se zeptat, zda by nebylo možné při další rekonstrukci záchodů 
v sokolovně položit jinou dlažbu. Na pánských WC je dlažba bílá a při úklidu to dělá 
velké problémy při vytírání.  
 
Starosta – ve spojovací chodbě bude dlažba jiná, na dámských WC by to šlo změnit, je 
to otázka dohody, jak to bude vypadat. Teoreticky to možné je.  
 
Mgr. Bartůněk – dávám paní Musilové za pravdu, že při úklidu nešla bílá dlažba 
pořádně setřít.  
 
Starosta – ve čtvrtek a pátek proběhnou demoliční práce u dámských WC. Dojde 
k posunu příčky a tím se zvětší prostor pro vybudování záchodů. Nyní se zpracovává 
návrh na vybudování bezbariérových WC v sokolovně.  
 
Ing. Fabiánová – požádali jsme o dotace na rekonstrukci záchodů, a pokud to vyjde, 
měli bychom dostat 250.000,- Kč. Budeme podávat také žádost o dotaci na výměnu 
oken, zateplení a výměnu kotle v budově sokolovny.    
 
Starosta – Městský úřad v Kopřivnici, Odbor životního prostředí rozhodl o odstranění 
kanalizace na pozemku pana Ruska v Petřvaldíku. Kanalizace od paní Kelnerové 
směrem na Košatku vedla jenom tři metry. Bylo rozhodnuto vybudovat novou přípojku 
do kanalizace. Je to prozatímní řešení. S panem Ruskem bylo dohodnuto, že se položí 
plastové vedení a zasype se to. Následně se bude v Petřvaldíku ještě dělat nájezd na 
hřiště, který byl plánován již v loňském roce, ale nestihla se realizace.    
      
 
Jednání bylo ukon čeno v 17,57 hodin. 
 
 Zápis vyhotoven dne:  24.4.2014 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                  
 
 

.................................................... 
              RSDr. Karel Šrámek 
 
 
      .................................................... 

                 Rudolf Číp 
 

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

            Zdeněk Pexa 
 


