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Anonymizované usnesení 
 z 21. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 14.10.2015 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/21/2015  
schvaluje program své 21. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/21/2015 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3.1/21/2015 
souhlasí s návrhem Statutárního města Ostravy, dle kterého obec Petřvald uhradí 
Statutárnímu městu Ostrava částku ve výši cca 7.000,- Kč/rok  za užívání vodojemu 
Petřvald II v majetku Statutárního města Ostravy v období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014, 
tj. celkem částka ve výši 17.500,- Kč. 
 
3.2/21/2015 
souhlasí s uzavřením dohody se Statutárním městem Ostrava ve věci užívání vodojemu 
Petřvald I v majetku obce Petřvald, na případ poruchy vodojemu Petřvald II v majetku 
Statutárního města Ostravy, za smluvní cenu 7.000,- Kč/rok. 
 
4/21/2015 
schvaluje Jednací řád Likvidační komise obce Petřvald.  
 
5/21/2015 
bere na vědomí Zápis z 3. schůze finančního výboru obce Petřvald ze dne 29.4.2015, 
Zápis ze 4. schůze finančního výboru obce Petřvald ze dne 31.8.2015 a Zápis z 5. 
schůze finančního výboru obce Petřvald ze dne 28.9.2015 a postupuje je na program 9. 
zasedání zastupitelstva obce Petřvald.    
 
6/21/2015 
bere na vědomí informaci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Petřvald a postupuje ji na program 9. zasedání zastupitelstva obce Petřvald.    
 
7/21/2015 
bere na vědomí Smlouvu o zřízení věcného práva stavby – zřízení vodovodní přípojky 
k rodinnému domu č.p. 12, Petřvald, Petřvald 2 – Petřvaldík, na pozemku parc.č. 525/2 
v k.ú. Petřvaldík, obec Petřvald, která se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí 
Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČO 00298263 a 
paní Kamilou Matušinskou, trvalý pobyt Františka Čechury 4464/6, 708 00 Ostrava – 
Poruba a postupuje ji k projednání na další schůzi rady obce.  
 
8.1/21/2015 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Kopřivnice, se 
sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077 a Obcí Petřvald, se 
sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60  Petřvald, IČ: 00298263, o výkonu 
přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků.     
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8.2/21/2015 
pověřuje starostu obce podpisem této veřejnoprávní smlouvy. 
 
9/21/2015 
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor za účelem podnikání, 
který se uzavírá mezi Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60  
Petřvald, IČ: 00298263 a Ivanou Oplerovou, trvalý pobyt 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 366, IČ: 00912441 a paní Ivetou Klečkovou, trvalý pobyt 739 23 Stará Ves 
nad Ondřejnicí, Košatka, Lubinská 101, IČ: 02523612. Rada pověřuje starostu 
podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě. 
 
10/21/2015 
bere na vědomí žádost paní Evy Volné, trvalý pobyt 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 390, zaevidovanou dne 6.10.2015 pod č.j. 1180/2015, o odstranění 
ovocného stromu na pozemku parc.č. 1209/1 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína o 
vybudování biologického filtru pro budovu č.p. 348, Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald a 
pověřuje starostu a místostarostku obce osobním jednáním s paní Evou Volnou na 
místě samém a dořešením její žádosti.  
 
11/21/2015 
bere na vědomí žádost Kynologického klubu Stará Ves nad Ondřejnicí a konstatuje, že 
obec Petřvald nemá v majetku žádné travnaté plochy vhodné pro výcvik psů.  
 
12/21/2015 
schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod 
kanalizací číslo 1117 ze dne 6.1.2006, který se uzavírá mezi smluvními stranami: 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 a Obcí Petřvald, se sídlem 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263 a pověřuje starostu podpisem 
dodatku.  
 
13.1/21/2015 
bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Petřvald na Moravě o finanční dotaci na 
rok 2016.  
 
13.2/21/2015 
rozhodla, že žádostmi o poskytnutí finančních dotací se bude obec Petřvald zabývat až 
po schválení rozpočtu na rok 2016 a po vyhlášení Podmínek pro poskytování veřejných 
finančních dotací.  
 
14/21/2015 
bere na vědomí žádost firmy LADERMAN s.r.o., se sídlem Dvorní cesta 303, 793 05 
Moravský Beroun, IČ 02208849 a vyjádření obce Petřvald ke změně ve využití 
zpevněné plochy na par. č. 729/4 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, podá po předložení 
stanovisek dotčených orgánů a předložení koncesní listiny na likvidaci autovraků a 
postupuje ji k projednání na další schůzi rady obce.  
 
15/21/2015 
schvaluje Smlouvu o výpůjčce zahradního kompostéru na kompostování biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu, která se bude uzavírat  mezi Obcí Petřvald, 742 60 
Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263 a občanem obce Petřvald a 
pověřuje starostu jejím podpisem.   
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16/21/2015 
souhlasí s pořízením navigace a tabletu pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Petřvald a pověřuje velitele jednotky pana Lubomíra Šípa jejich zakoupením.  
 
17/21/2015 
posoudila předložené nabídky firmy Pavel Staník, se sídlem Fučíkova 170, 742 45 
Fulnek, IČ 86921479 a firmy MAKENEX s.r.o., se sídlem Mošnov 130, 742 51 Mošnov, 
IČ 26833468 a rozhodla, že výměnu plynového kotle a úpravy ústředního topení včetně 
zabudování nového komínového tělesa v budově Seniorcentra OASA s.r.o., 742 60 
Petřvald, Petřvald 2 – Petřvaldík č.p. 68, provede firma MAKENEX s.r.o., se sídlem 
Mošnov 130, 742 51 Mošnov, IČ 26833468, za celkovou částku 178.836,- Kč bez DPH 
z důvodu nižší cenové nabídky.  
 
18/21/2015 
bere na vědomí žádost Povodí Odry, s.p. o bezúplatný převod nově odměřeného 
pozemku parc.č. st. 687 o výměře 84 m², vodní dílo, hráz, v k.ú. Petřvald u Nového 
Jičína a postupuje ji na program 9. zasedání zastupitelstva obce Petřvald.    
 
19/21/2015 
bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory 
v rámci veřejné zakázky „Zavedení systému kompostování BRO vznikajících 
v domácnostech v obci Petřvald“ a postupuje je na program 9. zasedání zastupitelstva 
obce Petřvald.    
 
20/21/2015 
schvaluje přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Petřvald okres Nový Jičín, příspěvkovou 
organizací, dle žádosti č.j. 1251/2015 ze dne 14.10.2015.  
 
21/21/2015 
schvaluje oslovení společnosti UDI Morava s.r.o. k podání cenové nabídky na 
zpracování projektové dokumentace na akci „Opatření ke zvýšení bezpečnosti u 
základní školy“.  
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


