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Anonymizované usnesení 
 z 18. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 9.9.2015 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/18/2015  
schvaluje program své 18. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/18/2015 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/18/2015 
na základě smlouvy o spolupráci obcí k zajištění dopravní obslužnosti v okrese Nový 
Jičín souhlasí s ponecháním zůstatku na účtu sdružených prostředků Města Nový Jičín 
pro snížení částky na úhradu ztráty v roce 2016 ve výši 974.108,20 Kč.  
 
4/18/2015 
bere na vědomí informaci, že jediným zájemcem o pronájem nebytových prostor 
v budově č.p. 107, Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald je pan Martin Beneš, trvalým 
pobytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 480 a pověřuje JUDr. Miroslava 
Pavelku vypracováním Smlouvy o nájmu.  
 
5.1/18/2015 
bere na vědomí informaci o ukončení pronájmu kancelářských nebytových  prostor 
v budově č.p. 18, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald paní Věrou Duškovou, trvalý 
pobyt 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 357, ke dni 31.8.2015. 
 
5.2/18/2015 
schvaluje záměr pronájmu kancelářských nebytových  prostor o výměře 28,4 m² 
nacházejících se v budově č.p. 18, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald, stojící na 
pozemku parc.č. St. 144 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.  
 
6/18/2015 
rozhodla neposkytnout organizaci Andělé Stromu života, se sídlem 741 01 Nový Jičín, 
Msgr. Šrámka 1186/16, IČ 03632661, finanční příspěvek na sociálně – zdravotní 
služby. 
 
7/18/2015 
bere na vědomí návrh VI. rozpočtového opatření obce Petřvald v roce 2015 a 
doporučuje zastupitelstvu obce jeho schválení. 
 
8/18/2015 
bere na vědomí Rozpočtový výhled obce Petřvald na roky 2017 – 2018 a doporučuje 
zastupitelstvu obce jeho schválení. 
 
9.1/18/2015 
bere na vědomí podanou informaci od JUDr. Miroslava Pavelky o jednání na 
Statutárním městě Ostrava (dále jen SMO), ve kterém SMO požadovalo po obci 
Petřvald náhradu ve výši 820 tis. Kč za užívání vodojemu Petřvald II. v majetku města 
Ostravy v době od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014.  
Výsledkem tohoto jednání je ujednání, dle kterého SMO požaduje po obci Petřvald 
náhradu za užívání „Vodojemu Petřvald II“ ve výši 1% ročního odpisu tohoto vodojemu 
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za dobu od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014, za částku cca 7.000,- Kč, s podmínkou, že obec 
Petřvald v případě poruchy vodojemu v majetku SMO umožní napojení na „Vodojem 
Petřvald I.“ v majetku obce Petřvald za 1% ročního odpisu vodojemu SMO. 
 
9.2/18/2015 
souhlasí s návrhem Statutárního města Ostravy (dále jen SMO), dle kterého by obec 
Petřvald uhradila SMO částku ve výši cca 7 tis. Kč, odpovídající výši ročního odpisu 
vodojemu Petřvald II. v majetku SMO za dobu užívání vodojemu Petřvald II v majetku 
města Ostravy v době od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014. 
 
9.3/18/2015 
ukládá JUDr. Miroslavu Pavelkovi zpracovat návrh dohody o užívání „Vodojemu 
Petřvald I.“ v majetku obce Petřvald, která by upravovala užívání „Vodojemu Petřvald I.“ 
po dobu nefunkčního vodojemu v majetku Statutárního města Ostravy (dále také SMO) 
za částku odpovídající výši 1% ročního odpisu vodojemu v majetku obce Petřvald, tento 
návrh předložit radě obce Petřvald a následně vést jednání s příslušnými odbory SMO 
se záměrem vypracování dohody v konečné podobě, která bude předložena ke 
schválení radě obce Petřvald a následně radě SMO. 
  
10/18/2015 
bere na vědomí informaci o možnosti odvozu velkoobjemového odpadu z obce Petřvald 
do Sběrného dvora ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
 
11/18/2015 
rozhodla nepronajmout prostory v budově Základní školy v Petřvaldě za účelem 
vzdělávání klientů s různým postižením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


