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Anonymizované usnesení 
 ze 4. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 21.1.2015 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/4/2015  
schvaluje program své 4. schůze dle předloženého návrhu.  
 
2/4/2015 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/4/2015 
volí do školské rady v Základní škole v Petřvaldě za zřizovatele školy – Obec Petřvald - 
Petru Křetínskou, trvalý pobyt Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 183, Kateřinu 
Dvořákovou Brusovou, trvalý pobyt Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 194 a Martina 
Rubinu, trvalý pobyt Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 386. 
 
4/4/2015 
bere na vědomí žádost členů školské rady Základní školy a Mateřské školy Petřvald 
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, č.j. 20/2015 a pověřuje starostu řešením 
úpravy dopravního značení u Základní školy a Mateřské školy v Petřvaldě. 
 
5/4/2015 
volí za členy komise kulturní a sportovní: Ilonu Jahodářovou, trvalý pobyt Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 393, Miluši Malíkovou, trvalý pobyt Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 124, Vladimíru Musilovou, trvalý pobyt Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 
247 a Zlatuši Čiberovou, trvalý pobyt Petřvald, Petřvald 2 – Petřvaldík č.p. 24.     
 
6/4/2015 
rozhodla poskytnout Tělovýchovné jednotě Petřvald na Moravě finanční příspěvek na 
nákup hracího stolu na stolní tenis ve výši 8.000,- Kč. 
 
7.1/4/2015 
bere na vědomí Protokol o předání předmětu dražby, vydraženém ve veřejné 
dobrovolné dražbě nemovitostí s příslušenstvím, evidované v Katastru nemovitostí u 
katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV 
č. 989, vedeném pro okres Nový Jičín, obec a katastrální území Petřvald u Nového 
Jičína, a to: 
pozemku parc. č. St. 50/1 o výměře 428 m², zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí pozemku je stavba: Petřvald 1 – Pet řvald, č.p. 160, rodinný dům, 
stavba stojí na pozemku parc.č. St. 50/1  
 
pozemku parc. č. St. 50/2 o výměře 48 m², zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí je stavba bez p.č./č.e., zem. stavba, 
stavba stojí na pozemku parc.č. St. 50/2   
pozemku parc. č. 132/4 o výměře 141 m², zahrada, ZPF  
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7.2/4/2015 
bere na vědomí Návrh na vklad vlastnického práva , dle kterého vydražitel obec 
Petřvald vydražil v opakované veřejné dražbě č.j. 13/14 nemovité v ěci , zahrnuté 
správkyní dlužníka MORAVAN – masná výroba, s.r.o. „v likvidaci“, do majetkové 
podstaty (nemovité věci jsou uvedeny v bodě 7.1 tohoto usnesení).      
  
7.3/4/2015 
bere na vědomí Návrh na vklad – výmaz zástavního práva k nemovitým  věcem 
uvedených v bodě 7.1 tohoto usnesení. 
  
7.4/4/2015 
bere na vědomí, že na základě uzavřeného protokolu o převzetí nemovitých věcí 
uvedených v bodě 7.1 tohoto usnesení, jsou tyto nemovité v ěci zařazeny do majetku 
obce Pet řvald .  
 
8.1/4/2015 
navrhuje zastupitelstvu, aby pověřilo starostu obce Zdeňka Pexu jednáním se zástupci 
Magistrátu města Ostravy ve věci vzájemných práv a povinností mezi vlastníky 
provozně souvisejících vodovodů.  
 
8.2/4/2015 
navrhuje zastupitelstvu zpracovat stanovisko k odmítnutí Dohody o úpravě vzájemných 
práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a s obsahem 
stanoviska informovat zastupitelstvo. 
 
9/4/2015 
bere na vědomí námitky pana Petra Hořínka, trvalý pobyt Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 478, č.j. 66/2015, ke změně využívání pozemků nad Mateřskou školou 
v Petřvaldě, parc.č. 729/4, jiná plocha a parc.č. st. 627 včetně stavby, vše v k.ú. 
Petřvald u Nového Jičína a odkládá projednání námitek do doby, až budou předložena 
stanoviska dotčených orgánů a předložena koncesní listina na likvidaci autovraků.  
 
10/4/2015 
doporučuje zastupitelstvu obce Petřvald schválit podání žádosti o dotaci na vytvoření 
nových pietních míst v Petřvaldě a v Petřvaldíku. Žádost o dotaci bude podána ke 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava. 
 
11/4/2015 
schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací Obce Petřvald za rok 2014 dle přílohy 
č. 1 zápisu.    
 
12/4/2015 
schvaluje Smlouvu o konání hudební produkce na XVI. Erbovních slavnostech dne 
13.6.2015, která se uzavírá skupinou Rosomák Olympic Revival, zastoupenou 
Martinem Müllerem, Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, IČ 72469366 a pořadatelem Obcí 
Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, zastoupenou 
starostou obce Zdeňkem Pexou, IČ 00298263. 
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13/4/2015 
schvaluje žádost o spolupartnerství při opravě kaple a pískovcového kříže v Petřvaldě 
v místní části Dvorek, adresovanou panu Adolfu Klohsovi do Německa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdeněk Pexa 
starosta obce  


