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Anonymizované usnesení 
 z 5. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 11.2.2015 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/5/2015  
schvaluje program své 5. schůze dle předloženého návrhu.  
 
2/5/2015 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/5/2015 
bere na vědomí nabídku odprodeje mantinelů ze zimního stadionu v Kopřivnici a 
předkládá zastupitelstvu obce Petřvald k rozhodnutí v této věci.  
 
4/52015 
rozhodla poskytnout Hokejovému klubu hrajícímu pod záštitou SDH Petřvald finanční 
příspěvek ve výši 12.000,- Kč na zaplacení zápisného na Mezinárodní mistrovství 
republiky amatérů v Kopřivnici, které pořádá Český hokejový svaz Praha. 
  
5/5/2015 
schvaluje bezúplatný převod nově zakoupeného vybavení kuchyně a obrázků pro 
Mateřskou školu, hrazených z rozpočtu obce Petřvald, dle Předávacího protokolu mezi 
Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ 00298263, 
zastoupenou starostou obce Zdeňkem Pexou a příspěvkovou organizací Základní škola 
a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 372, 
742 60 Petřvald, IČ 75029367, zastoupenou Mgr. Xenií Valušákovou, ředitelkou 
příspěvkové organizace a pověřuje starostu podpisem protokolu.  
 
6/5/2015 
pověřuje JUDr. Miroslava Pavelku zjištěním informací o nákladech spojených 
s výmazem zástavního práva na LV 10001.  
 
7/5/2015 
bere na vědomí informaci o konání XVI. Erbovních slavností v Petřvaldě a v Petřvaldíku 
ve dnech 6.6.2015 a 13.6.2015. 
 
8.1/5/2015 
navrhuje k realizaci dětského klubu „Duháček“ využití prostoru Duhového domečku bez 
jakéhokoliv zásahu a úprav interiéru.  
 
8.2/5/2015 
projednala žádost Mgr. Renaty Hrochové, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 405, 742 60 
Petřvald, zaevidovanou dne 10.2.2015 pod č.j. 197/2015 o poskytnutí prostor 
v Duhovém domečku pro účely spojené s výchovnou a poradenskou činností při výkonu 
pěstounské péče a konstatuje, že obec Petřvald nemá k pronájmu vhodné prostory pro 
tuto činnost.  
 
9.1/5/2015 
schvaluje záměr obce Petřvald pronajmout nebytové prostory za účelem zřízení 
prodejny řeznictví v budově č.p. 160 Petřvald,  Petřvald 1 – Petřvald (bývalá prodejna 
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masa a uzenin) včetně kanceláře a sociálního zařízení. Budova je v majetku obce 
Petřvald, parc. č. 50/1  v k.ú. Petřvald u Nového Jičína o celkové výměře 68,18 m².  
Výměra jednotlivých místností:  
Výměra prodejny 29 m² 
Chladící box zadní 4,84 m² 
Chladící box přední 4,84 m² 
Výměra kanceláře 4,75 m² 
Výměra chodby 15,5 m² 
Výměra WC + chodba 9,25 m² 
 
9.2/5/2015 
ukládá místostarostovi obce Petřvald zajistit a předložit na příští schůzi rady obce 
obchodní podmínky pro nájemce prodejny řeznictví v budově č.p. 160 Petřvald,  
Petřvald 1 – Petřvald.   
 
10/5/2015 
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 
00298263/SONP/NJ/V/2015/D3, který se uzavírá mezi Obcí Petřvald, se sídlem 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ 00298263, zastoupenou starostou 
obce Zdeňkem Pexou a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 
a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, 
zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem a pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 
00298263/SONP/NJ/V/2015/D3. 
 
11/5/2015 
navrhuje upravit Vnitroorganizační směrnici č. 1/2013 O zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu Obce Petřvald a ukládá členům rady obce předložit na příští schůzi 
rady obce své návrhy.  
 
12/5/2015 
rozhodla, že při skončení nájemního vztahu k urnovému hrobu v průběhu sjednané 
doby se bude postupovat dle čl. I. Smlouvy č. 383 o nájmu urnového hrobu uzavřenou 
podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb. mezi Helenou Tarbajovou, bytem Klimkovice, ČS. 
Legií 136  (nyní Helenou Kučerovou, bytem Sjednocení 629, Studénka)  a Obcí 
Petřvald.  
 
13/5/2015 
se omlouvá petičnímu výboru zastoupenému panem Tomášem Malým a panem Petrem 
Nikodýmem, za nesprávné vyjádření rady obce Petřvald uvedené ve Stanovisku č.j. 
12/2015 ze dne 5.1.2015 (projednávané na 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald 
dne 28.1.2015, bod programu č. 12) k Petici předložené petičním výborem 
zastoupeným panem Tomášem Malým a panem Petrem Nikodýmem, č.j. 1268/2014 ze 
dne 11.12.2014.  
 
 
 
 
 
Zdeněk Pexa 
starosta obce  


