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Usnesení 
 z 20. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 30.9.2015 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/20/2015  
schvaluje program své 20. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/20/2015 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/20/2015 
rozhodla pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 18, Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald o celkové výměře 28,4 m² společnosti LUSIEN, s.r.o., 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 441, IČO 27903745,  a pověřuje JUDr. Miroslava Pavelku 
vypracováním Smlouvy o nájmu.   
 
4/20/2015 
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 107, Petřvald, Petřvald 1 
– Petřvald, stojící na pozemku parc.č. st. 158/2 o celkové výměře 90 m² za účelem 
poskytování služeb, která se uzavírá mezi Obcí Petřvald, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 175, IČO 00298263 a společností telcall s.r.o., se sídlem 709 00 Ostrava, 
Mariánské Hory, Vršovců 1146/4, IČO 28640748 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.  
 
5/20/2015 
schvaluje Smlouvu o přepravě a nájmu věcí č. 07157016.01, která se uzavírá mezi 
smluvními stranami: Obcí Petřvald, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČO 
00298263 a OZO Ostrava s.r.o., se sídlem 719 00 Ostrava, Frýdecká 680/444, IČO 
62300920. Předmětem smlouvy je poskytování přepravních služeb a nájem 
velkoobjemových kontejnerů. Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
6/20/2015 
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. NJ/336r/2015/Zr na pozemcích parc. č. 
1284/2, 1284/3, 1304/1 a 1304/13 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, která 
se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 175, IČO 00298263 a Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711. 
Předmětem smlouvy je plánovaná rekonstrukce mostu ev.č. 4805-1 přes řeku Lubinu 
v obci Petřvald na silnici III/4805. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
7/20/2015 
bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní školy 
a Mateřské školy Petřvald okres Nový Jičín příspěvkové organizace a postupuje ji na 
program 9. zasedání zastupitelstva obce.   
 
8/20/2015 
posoudila předložené nabídky a rozhodla, že zhotovitelem stavby: Čištění místní 
vodoteče v obci Petřvald místní části Petřvaldík bude firma Radim Randuška, Zemní 
práce a autodoprava, se sídlem 756 27 Valašská Bystřice 585, IČ: 68349858, která 
předložila nejnižší cenovou nabídku v celkové výši 255.788,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.  
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9/20/2015 
rozhodla, že obec Petřvald se nebude podílet na spolufinancování výměny kotlů v obci 
Petřvald v rámci Operačního programu Životní prostředí a o vyhlášení tzv. „Kotlíkových 
dotací“ v letech 2015 – 2020.   
 
10/20/2015 
schvaluje zakoupení čajů jako dárek seniorům na setkání dne 20.10.2015 v sokolovně 
včetně občerstvení.  
 
11/20/2015 
schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc.č. 1094, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 
400 m² v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí pro uložení a skladování kontejnerů na 
velkoobjemový odpad, která se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Stará Ves nad 
Ondřejnicí, se sídlem Zámecká 1, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO 
00297232 jako pronajímatelem a Obcí Petřvald, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald 
č.p. 175, IČO 00298263 jako nájemcem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


