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Anonymizované usnesení 
 z 3. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 5.1.2015 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/3/2015  
schvaluje program své 3. schůze dle předloženého návrhu.  
 
2/3/2015 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/3/2015 
bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Petřvald Mgr. Xenie Valušákové o pracovní 
náplni školské rady. Rada obce zvolí na své další schůzi tři členy do školské rady za 
zřizovatele školy.    
 
4.1/3/2015 
navrhuje zastupitelstvu obce Petřvald, aby Václav Kološ nadále vykonával funkci 
místostarosty obce jako uvolněnou.    
 
4.2/3/2015 
rozhodla, aby s písemným stanoviskem k Petici byli seznámeni všichni členové 
zastupitelstva na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 21.1.2015.  
 
5/3/2015 
bere na vědomí informaci o složení komise na otevírání obálek dne 6.1.2015 a 
19.1.2015 na veřejnou zakázku „Varovný protipovodňový systém pro obce 
v mikroregionu Poodří“ a „Digitální povodňový plán“. 
 
6/3/2015 
souhlasí se záměrem vybudování cyklistické stezky z obce Petřvald do obce Mošnov. 
 
7/3/2015 
rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000,-  Kč o.p.s. DĚCKO a ZŠ, MŠ 
speciální, Nový Jičín sídlem Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, IČ 25844521, na 
zajištění dopravy do školy v roce 2015 Ondřeji Horklovi, nar. 20.8.2001, trvalý pobyt 742 
60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 378.  
 
8.1/3/2015 
schvaluje dotaci na sociální pobytovou službu v Seniorcentru OASA, s.r.o., 742 60 
Petřvald, Petřvald 2 – Petřvaldík č.p. 68, pro pana Leo Vavrečku, nar. 11.11.1928, trvalý 
pobyt 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 289 ve výši 18.000,- Kč.  
 
8.2/3/2015 
Schvaluje dotaci na sociální pobytovou službu v Seniorcentru OASA, s.r.o., 742 60 
Petřvald, Petřvald 2 – Petřvaldík č.p. 68, pro paní Františku Londinovou, nar. 15.2.1926, 
trvalý pobyt 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 356 ve výši 18.000,- Kč.  
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9/3/2015 
doporučuje zastupitelstvu obce schválit finanční příspěvek na opravu střechy kostela sv. 
Mikuláše v Petřvaldě ve výši 600.000,- Kč a na opravu kaple sv. Antonína v Petřvaldíku 
ve výši 60.000,- Kč na základě Zápisu z jednání dne 19.12.2014, který je přílohou č. 1 
zápisu. 
 
10/3/2015 
schvaluje ceník vývozu popelnic pro rok 2015 dle přílohy č. 2 zápisu. 
 
11/3/2015 
schvaluje Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby pozemních komunikací ve správě 
obce Petřvald, počínaje rokem 2015, která se uzavírá mezi objednatelem: Obcí 
Petřvald, se sídlem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČO 00298263, 
zastoupená starostou obce panem Zdeňkem Pexou a zhotovitelem: firmou Autodoprava 
Aleš Kutáč, se sídlem Kateřinice č.p. 92, IČO 71968016, zastoupená panem Alešem 
Kutáčem a pověřuje starostu jejím podpisem.  
 
12/3/2015 
souhlasí se záměrem aktualizace pasportu místních komunikací v obci Petřvald včetně 
dopravního značení v rámci Regionu Poodří. 
 
13.1/3/2015 
zřizuje komisi kulturní a sportovní. Komise bude mít minimálně 5 členů. 
 
13.2/3/2015 
volí Ivanu Šindlovou předsedou komise kulturní a sportovní.   
 
14/3/2015 
schválila nákup užitkového vozidla MULTICAR M 26, 2.8 TDi, 4 x 4 Komunal od 
dodavatele Dodávky – Tuning E 35 Litomyšl, se sídlem 570 01 Litomyšl, Sokolovská 97, 
za cenu 456.000,- Kč bez DPH. 
Odůvodn ění vybraného dodavatele:   
Vozidlo po všech stránkách vyhovuje potřebám obce Petřvald, je po kompletní 
generální opravě a v ceně je započítaná čelní sněhová radlice a rozmetadlo 
posypového materiálu, které se upevňuje do korby vozidla a je snímatelné. Na čelní 
hydraulický upínač lze v případě potřeby namontovat sněhovou frézu nebo silniční 
smeták. Cena vozidla je odpovídající technickému stavu vozidla včetně přídavných 
zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
Zdeněk Pexa 
starosta obce  


