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Anonymizované usnesení 
 z 11. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 13.5.2015 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/11/2015  
schvaluje program své 11. schůze dle předloženého návrhu.  
 
2/11/2015 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/11/2015 
bere na vědomí žádost pana Radka Škulavíka, trvalým pobytem 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 296, č.j. 296/2015,  o odprodej části pozemku parc.č. 820/88, 
zahrada, v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald a pověřuje JUDr. Miroslava 
Pavelku dalším jednáním v této věci. 
 
4/11/2015 
bere na vědomí informaci o nabídce firmy RSE Project s.r.o., se sídlem Ruská 83/24, 
703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 29398266, na Projektovou dokumentaci přechodu pro 
chodce v obci Petřvald na náměstí u prodejny Hruška a na Dopravní studii lokality u 
Základní školy v Petřvaldě.  
 
5/11/2015 
schvaluje Smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, která se uzavírá mezi 
objednatelem: Tělovýchovnou jednotou Petřvald na Moravě, se sídlem Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 122, 742 60 Petřvald, IČ 44937661 a zhotovitelem Obcí Petřvald, se 
sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ 00298263 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 
6/11/2015 
bere na vědomí návrh Tržního řádu obce Petřvald, vypracovaný JUDr. Miroslavem 
Pavelkou a ukládá členům rady zaslat své připomínky k výše uvedenému návrhu do 
27.5.2015.  
 
7/11/2015 
bere na vědomí informaci o nabídce pronájmu prodejny smíšeného zboží v Petřvaldíku. 
 
8/11/2015 
bere na vědomí žádost paní Danuše Adamíkové, trvalým pobytem Petřvald, Petřvald 1 
– Petřvald č.p. 146, č.j. 584/2015, o odstranění břízy na místním hřbitově a pověřuje 
starostu vypracováním odpovědi.  
 
9/11/2015 
rozhodla, že v 1. podlaží budovy č.p. 160, Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald budou 
vybudovány 4 bytové jednotky.    
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10/11/2015 
posoudila předloženou nabídku a rozhodla, že dodavatelem projektové dokumentace 
na vybudování 4 bytových jednotek v 1. podlaží budovy č.p. 160, Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald bude firma MAKENEX s.r.o., se sídlem 742 51 Mošnov č.p. 130, IČ 26833488, 
za cenu do 20.000,- Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


