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Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Pet řvald, konaného 
 dne 16.9.2015 v zasedací místnosti obecního ú řadu v Pet řvaldě  

______________________________________________________________________ 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17.04 hod  
Přítomno:        10 členů zastupitelstva obce (dle prezenční listiny) 
Omluveni:          4 členové zastupitelstva obce (Michal Hekele, MUDr. Josef  
                                      Růčka, Zdeněk Pexa, Lubomír Šíp)                                                               
          1 člen přijde později (Ivana Šindlová) 
Neomluveni:          0 členů zastupitelstva obce     
Hosté:             (dle prezenční listiny)                      

 
8. zasedání zastupitelstva obce Petřvald zahájil starosta obce Václav Kološ. Přivítal 
všechny přítomné a sdělil, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je do této 
doby přítomno 10 členů, takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se.  
 
Starosta obce sdělil, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce provedou pracovnice 
obecního úřadu p. Ilona Jahodářová a p. Miluše Malíková. 
 
Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna na úřední desce obce 
Petřvald (fyzické i elektronické) od 7.9.2015. 
 
 
Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva obce 
 
Starosta seznámil zastupitele se zve řejněným programem zasedání zastupitelstva 
obce: 
 
1. Schválení programu  
2. Zpráva o ověření zápisu ze 7. zasedání ZO 
3. Zvolení ověřovatelů  
4. Zvolení členů návrhové komise 
5. Informace o plnění usnesení 
6. Obecně závazná vyhláška Obce Petřvald, kterou se vydává Požární řád obce  
7. VI. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2015 
8. Rozpočtový výhled obce Petřvald na roky 2017 - 2018 
9. Určení komise pro výběr dodavatele na výměnu oken v budově č.p. 122 (sokolovna) 

a v budově č.p. 18 (starý obecní úřad) v Petřvaldě    
10. Diskuse 
 
Diskuse: 
Starosta – výměna oken se bude provádět i v budově č.p. 6 v Petřvaldě – stará škola. 
Navrhuji doplnit na konec věty bodu č. 9 „a v budově č.p. 6 v Petřvaldě (stará škola)“. 
 
Zastupitelé s tímto návrhem vyjádřili souhlas.  
 
Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva obce: 
 
1.  Schválení programu  
2.  Zpráva o ověření zápisu ze 7. zasedání ZO 
3.  Zvolení ověřovatelů  
4.  Zvolení členů návrhové komise 
5.  Informace o plnění usnesení 
6.  Obecně závazná vyhláška Obce Petřvald, kterou se vydává Požární řád obce  
7.  VI. Rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2015 
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8.  Rozpočtový výhled obce Petřvald na roky 2017 – 2018 
9.  Určení komise pro výběr dodavatele na výměnu oken v budově č.p. 122 (sokolovna), 
     v budově č.p. 18 (starý obecní úřad) v Petřvaldě a v budově č.p. 6 v Petřvaldě (stará 
     škola)“.   
10.Diskuse 
 
Návrh usnesení č. 1/8/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje program svého 8. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 10 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zpráva o ov ěření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva obce 
Ověřovateli zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1.7.2015 byli 
JUDr. Miroslav Pavelka a MUDr. Josef Růčka. 
Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli a že zápis souhlasí s průběhem zasedání a 
nemají k němu připomínky. Zápis je k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení č. 2/8/2015 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze 7. zasedání 
zastupitelstva obce, konaného dne 1.7.2015. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 10 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zvolení ov ěřovatel ů zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce 
Za ověřovatele byli navrženi : 
- RSDr. Karel Šrámek 
- Ing. Pavla Veřmiřovská  
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení č. 3.1/8/2015 
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že volba obou ověřovatelů zápisu 8. zasedání 
zastupitelstva obce proběhne najednou. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 10 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
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proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Návrh usnesení č. 3.2/8/2015 
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce RSDr. 
Karla Šrámka a Ing. Pavlu Veřmiřovskou. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 9 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
pro  – 9 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 1 (Šrámek K.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zvolení členů návrhové komise pro 8. zasedání zastupitelstva obc e 
Za členy návrhové komise byli navrženi: 
- Rudolf Číp 
- MVDr. Pavel Drastich 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
  
Návrh usnesení č. 4.1/8/2015 
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že volba obou členů návrhové komise pro 8. zasedání 
zastupitelstva obce proběhne najednou. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 10 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Návrh usnesení č. 4.2/8/2015 
Zastupitelstvo obce volí za členy návrhové komise pro 8. zasedání zastupitelstva obce 
pana Rudolfa Čípa a MVDr. Pavla Drasticha. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 10 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Informace o pln ění usnesení 
Starosta obce přednesl informaci o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 
obce: 
Usnesení č. 13/7/2015 – trvá:  
Předložení návrhu Jednacího řádu zastupitelstva obce Petřvald poté, co rada obce 
zapracuje do Jednacího řádu zastupitelstva vznesené připomínky.  
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Diskuse: 
Starosta – konečný návrh Jednacího řádu zastupitelstva obce ještě není dopracován.  
 
JUDr. Pavelka – návrh Jednacího řádu bude v nejbližší době připraven. Poté bude 
zaslán členům zastupitelstva k připomínkování.  
 
Návrh usnesení č. 5/8/2015 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 9 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
pro  – 9 (Číp R., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka M., Šrámek 
K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 1 (Drastich P.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Obecně závazná vyhláška Obce Pet řvald, kterou se vydává Požární řád obce 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, 
kterou se vydává Požární řád obce. Touto Obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně 
závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 1.10.2003. Nová obecně závazná vyhláška bude 
zaslána Krajskému úřadu MSK a po jeho odsouhlasení bude vyvěšena na úřední desce 
obce Petřvald po dobu 15-ti dnů.  
 
V 17.22 hodin p řišla Ivana Šindlová. 
 
Diskuse: 
Ing. Veřmiřovská – navrhuji doplnit v článku 6, v bodu 3 slovo „areál Mateřské školy 
v Petřvaldě“.  
 
R. Číp – ano, doplňte do Požárního řádu „areál Mateřské školy“. 
 
Starosta – návrh Ing. Veřmiřovské bude zapracován do Požárního řádu.  
 
Návrh usnesení č. 6/8/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Petřvald č. 1/2015, 
kterou se vydává Požární řád obce.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 11 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
VI. rozpo čtové opat ření obce Pet řvald v roce 2015 
Starosta předložil zastupitelstvu VI. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2015, 
které projednala rada obce na své 18. schůzi dne 9.9.2015 a usnesením č. 7/18/2015 
ho vzala na vědomí a doporučuje zastupitelstvu obce jeho schválení. VI. rozpočtové 
opatření obce Petřvald je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
Účetní obce Ing. Jiří Hýl podal k VI. rozpočtovému opatření obce Petřvald podrobnou 
informaci o jeho obsahu.  
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Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení č. 7/8/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje VI. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2015 dle 
přílohy č. 1 zápisu. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 11 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Rozpočtový výhled obce Pet řvald na roky 2017 - 2018 
Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled obce Petřvald na roky 2017 - 2018, 
který projednala rada obce na své 18. schůzi dne 9.9.2015 a usnesením č. 8/18/2015 
ho vzala na vědomí a doporučuje zastupitelstvu obce jeho schválení. Rozpočtový 
výhled obce Petřvald na roky 2017 – 2018 vypracoval účetní obce Ing. Jiří Hýl a je 
přílohou č. 2 tohoto zápisu.          
 
Diskuse: 
Ing. Veřmiřovská – dají se rezervy, které máme každý rok na účtech, k tomu připočíst? 
 
Ing. Hýl – dají se, ale nemůžeme s tím počítat.   
 
Návrh usnesení č. 8/8/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled obce Petřvald na roky 2017 – 2018 
dle přílohy č. 2 zápisu.          
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 11 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Určení komise pro výb ěr dodavatele na vým ěnu oken v budov ě č.p. 122 
(sokolovna), v budov ě č.p. 18 (starý obecní ú řad) v Pet řvaldě a v budov ě č.p. 6 
v Petřvaldě (stará škola). 
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že je potřeba určit komisi pro výběr dodavatele 
na výměnu oken v budovách č.p. 122 (sokolovna),  č.p. 18 (starý obecní úřad) a č.p. 6 
(stará škola) v Petřvaldě.  
 
Diskuse: 
MVDr. Drastich – chtěl bych se zeptat, zda pan starosta vstoupil v jednání s nájemci 
v sokolovně o výměně oken. 
 
Starosta – ano, proběhla schůzka se zástupci TJ a s nájemci bytu. Vyjádřili své 
požadavky na výměnu oken.   
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MVDr. Drastich – budou cenové nabídky od firem na výměnu oken v uvedených 
budovách zaslány zastupitelům? Na předešlých zasedáních ZO bylo dohodnuto, že 
veškeré materiály (cenové nabídky) budou v předstihu, než se o nich bude vůbec 
jednat, zaslány členům ZO.   
 
Starosta – ano, budou zaslány všem členům zastupitelstva, ještě čekám na nějaké 
podklady, až budu mít kompletní nabídky, budou zaslány. 
 
RSDr. Šrámek – mám dotaz k sokolovně, budou nová okna do poloviny neprůhledná? 
 
Starosta – po konzultaci s TJ chtějí čirá okna kvůli světlu, trénuje tam krasojízda, hraje 
se v sále badminton a jiné sporty.  
 
I.Šindlová – i když by okna nebyla úplně čirá, zastínění je nutné vždy, např. žaluzie, 
rolety, nebo něco jiného. 
 
RSDr. Šrámek – pokud se tam dají žaluzie, budou za chvíli rozbité. Lepší by bylo 
neprůhledné sklo.  
 
I.Šindlová – žaluzie byla jedna z alternativ, jsou různá zastínění, je více možností. Není 
dáno, co tam bude. Když byla schůzka, domluvilo se, že se pozve odborník, který 
navrhne nějaké řešení.     
 
V. Jurák – pan Šrámek myslí, že by bylo lépe, aby tam nebylo zespodu vidět. Aby se 
zastínila aspoň spodní část.  
 
Starosta – nedokážu to posoudit, jestli by bylo lepší mít spodní část neprůhlednou. 
 
RSDr. Šrámek – už byla dána nějaká cena? Zastínění není v zadání, to je problém. 
 
Starosta – zastínění oken není zatím zahrnuto v ceně. 
 
RSDr. Šrámek – mělo by to být současně v nabídce. Oslovte firmu, která dělá 
horizontální žaluzie. Ti, co dělají okna, nedělají žaluzie.  
 
Ing. Fabiánová – oslovte znovu firmy a až se domluvíte, jaké zastínění tam bude, ať 
udělají cenovou nabídku na výměnu oken i se zastíněním. 
 
Ing. Veřmiřovská – existují i rolety, ty by byly vhodné. 
 
T. Malý – odložte volbu komise na příští zasedání zastupitelstva, až to bude jasné a 
cenové nabídky budou zaslány všem členům zastupitelstva. 
 
Starosta – další zasedání zastupitelstva bude až v prosinci.  
 
Ing. Fabiánová – zvolme dnes komisi a až budou kompletní nabídky, tak se začne 
jednat.  
 
MVDr. Drastich – komisi můžeme dnes zvolit.  
 
JUDr. Pavelka – tady je důležité zadání, aby bylo srozumitelné.  
 
Starosta – znovu oslovíme firmy, ať dají cenovou nabídku i se zastíněním. 
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RSDr. Šrámek – myslím si, že okno nemusí být zastíněné celé. Ve spodní části by bylo 
mléčné sklo, nebo nalepit fólii a zbytek do ¾ oken zastínit žaluziemi.  
 
Starosta – přikláněl bych se k roletě, je praktická. 
 
I.Šindlová – stejně musí mít okna zastínění.   
 
Starosta – vyzval členy zastupitelstva, aby předkládali své návrhy na členy komise. 
 
Vladimír Jurák – navrhuji Ivanu Šindlovou. 
Václav Kološ – navrhuji Ing. Jiřího Hýla. 
Ing. Pavla Veřmiřovská – navrhuji Tomáše Malého. 
RSDr. Karel Šrámek – navrhuji JUDr. Miroslava Pavelku.  
Tomáš Malý – navrhuji MVDr. Pavla Drasticha. 
 
Návrh usnesení č. 9.1/8/2015 
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že volba členů do komise pro výběr dodavatele na 
výměnu oken v budovách č.p. 122 (sokolovna),  č.p. 18 (starý obecní úřad) a č.p. 6 
(stará škola) v Petřvaldě proběhne najednou. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 11 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Návrh usnesení č. 9.2/8/2015 
Zastupitelstvo obce volí do komise pro výběr dodavatele na výměnu oken v budovách 
č.p. 122 (sokolovna), č.p. 18 (starý obecní úřad) a č.p. 6 (stará škola) v Petřvaldě tyto 
členy: 
Ivanu Šindlovou, Ing. Jiřího Hýla, Tomáše Malého, JUDr. Miroslava Pavelku a MVDr. 
Pavla Drasticha.   
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
pro  – 11 (Číp R., Drastich P., Fabiánová Š., Jurák V., Kološ V., Malý T., Moravec V., Pavelka 
M., Šindlová I., Šrámek K., Veřmiřovská P.)  
proti – 0  
se zdrž. – 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Diskuse 
Starosta – chtěl bych vás informovat o akci kompostéry a štěpkovač. Do konce října by 
měli dodat kompostéry, které musíme někde složit.    
Starosta - vývoz zeleného odpadu do staré řiky už nelze provádět. Proto jsem vstoupil 
v jednání s panem Matějem v Trnávce, který bude v Trnávce zřizovat ze silážních jam 
kompostárnu. Máme v plánu zakoupit tři kontejnery a dávali bychom tam i trávu 
z obecních pozemků. Bude se za to platit – za dopravu a vyvezení.  
 
Starosta – v posledním Zpravodaji bylo psáno, že elektroodpad se může vozit do 
Sběrného dvora do Staré Vsi. Pokud se domluvíme, od 1.10.2015 se bude moci do 
Staré Vsi odvážet i ostatní velkoobjemový odpad. Předběžně je domluven se starostou 
Staré Vsi 1 den v týdnu. V sobotu v odpoledních hodinách by tam byl náš pracovník a 
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odpad odebíral. Platí to i pro nebezpečný odpad. Budeme tam mít naše kontejnery. 
Zatím to bude zkušebně.  
 
Starosta – bude podepsána Veřejnoprávní smlouva s Policií Příbor na poskytování 
různých služeb – měření rychlosti v obci, odchyt psů apod.  
 
Starosta – v obci je zákaz podomního prodeje, měl jsem schůzku se seniory, kde jsem 
vysvětlil, aby neuzavírali nevýhodné smlouvy na plyn a elektřinu. Měl jsem tady 
incident, 3 lidé chodili po obci a nabízeli smlouvy s ČEZ, nechtěli odjet, tak jsem na ně 
zavolal Policii.  
 
Ing. Moravec – nemohla by se dát na značku „začátek obce“ cedulka „zákaz podomního 
prodeje“? 
 
Starosta – na dopravní značce cedule „zákaz podomního prodeje“ nemůže být.  
 
Ing. Fabiánová – bylo by vhodné umístit tabulku na náměstí.  
 
Starosta – zkusím zjistit, jestli by se cedule nemohly umístit na tabuli od Regionu 
Poodří.  
 
T. Malý – na škvárové polní cestě mezi Dvorkem a Moravanem je černá skládka, je tam 
dlouho. Nevím, jestli to patří pod obec. Kvůli životnímu prostředí je potřeba to řešit.  
 
Starosta – už na jaře odtamtud pan Barabáš vyvážel odpad. Bylo to v době, kdy byl 
velkoobjemový odpad, tak se to tam přidalo. Musíme zjistit, čí je to pozemek a budeme 
to řešit. 
 
Ing. Hýl – i když budeme mít nový způsob likvidace zeleného odpadu, kontejnery na 
zelený odpad přistavíme začátkem října jako obvykle. I na jaře uspořádáme sběr 
velkoobjemového odpadu. Stavební suť mohou občané vyvážet na skládku do Staříče. 
 
RSDr. Šrámek – po 4. zasedání zastupitelstva obce čekám na zprávu orgánů o činnosti 
obce. Kontrolní výbor by měl informovat zastupitelstvo, jak je plněno usnesení. 
Kontrolní výbor je od toho, aby kontroloval usnesení.   
 
RSDr. Šrámek – na stránkách jsem se dočetl, že starosta podepsal smlouvu s firmou 
Eurovia na opravu schodů a chodníků v Petřvaldíku. Byli jsme informováni, že ta samá 
firma spraví houpací lávku přes Lubinu. Schody ještě nejsou spravené, čili jak je to? 
Smlouva byla podepsána a není to hotové.  
 
Starosta – oprava schodů ve smlouvě nebyla, jenom zhotovení zámkové dlažby. 
Zámková dlažba u Seniorcentra OASA v Petřvaldíku je hotová. Byl dán návrh, že by se 
schody zrušily, protože stejně se chodí do knihovny z druhé strany, jsou nebezpečné. 
Nejprve jsme mysleli, že je budeme opravovat, ale nakonec jsme usoudili, že bude lepší 
je zrušit.  
 
RSDr. Šrámek - od občanů mám připomínku – je potřeba přidat u hasičárny ještě jeden 
kontejner na papír. Je potřeba informovat občany, aby papír skládali.  
Další připomínku mám na předsedkyni finančního výboru – nebyla předložena zpráva o 
kontrole.    
 
Ing. Veřmiřovská – kontrola byla provedena, zápis o kontrole jsem nestihla dodat, 
předložím ho na dalším zasedání zastupitelstva obce. 
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RSDr. Šrámek – jak pokračuje kanalizace na Hartech? Bylo s někým jednáno? 
Pak mám další dotaz – jaký bude rozpočet na rok 2016? Jaké jsou plány a akce na 
příští rok? 
 
Starosta – jednali jsme se starostou Staré Vsi, že bychom dali do rozpočtu 
vyasfaltování cyklostezky vedoucí ke Staré Vsi. K jednání přizveme i Košatku, ať se tam 
nejezdí s traktory.  
 
RSDr. Šrámek – žádal jsem starostu a prostřednictvím něho orgány v trestním řízení, 
aby se vešlo v jednání, ať se opraví průjezdové mostky na konci Petřvaldu přes příkopy, 
kde najatí traktoristé z Moravanu mají přes příkopy tři vjezdy, ne jeden. Ta příkopa je 
zavalená. Kdyby přišla průtrž, tak tam bude potopa. Stále se s tím nic neděje. Nedělají 
s tím nic Silnice, Moravan a ani Obec. Mám k tomu jen tuto připomínku, pokud jsme to 
vůbec schopni ovlivnit, ať se nestane nějaký malér a neslyšíme nadávky od občanů. 
Pokud mi odpovíte hned, tak odpovězte hned, pokud mi neodpovíte hned, 
neodpovídejte, ale jednejte tak, ať se aspoň dozvím, jestli ta obecní kanalizace na 
Hartech je dobrá nebo špatná.   
 
Starosta – co se týká kanalizace na Hartech – pan Lopušný, který má vše na starosti, 
mi nebere telefon, není možné ho sehnat. Z tohoto důvodu jsem toto neřešil. 
 
RSDr. Šrámek – dvakrát denně mu telefonuju. Ráno v 6, večer v 8. Musíš se mu 
dovolat.  
 
Ing. Hýl – nechám přistavit ještě jeden kontejner na papír k hasičárně. Je tam pro něj 
místo, nebude tam překážet? Je to zadarmo. 
 
Starosta – do kontejnerů by měli dávat odpady jen občané. Podnikatelé musí mít 
řešeno odpadové hospodářství.  
 
RSDr. Šrámek – to ti řeknu hned, kteří podnikatelé. Náš obchod na Hartech.  
 
Ing. Fabiánová – Beneš také vozí na Harty.  
 
Ing. Veřmiřovská – Základní škola pořádá příští týden sběr papíru – chtěla bych 
požádat o vyhlášení. Zprávu pošlu e-mailem. 
 
RSDr. Šrámek – žádám, aby se dalo do Zpravodaje, aby maminky s dětmi, které chodí 
do parku na Hartech, po sobě zavíraly pískoviště. Když tam naprší, je z toho bazén.           
Úklid parku – když už tam posíláte skupinu technickou, napište si, kdy jsou odvozy 
popelnic. Oni tam přijdou ve středu nebo ve čtvrtek po odvozu, odpadkové koše jsou 
plné, proč by je vysypávali. Kolem košů se povalují plastové láhve a odpadky, které 
uklízí Šrámek se Šrámkovou.  
Dále – nedalo by se zpřístupnit WC v Duhovém domečku kvůli dětem, které si tam 
hrají? Zamkly by se dveře do kuchyňky i do druhé místnosti, aby mohly zůstat otevřené 
hlavní dveře, třeba od 10.00 do 16.00 hodin. Ale mám obavu z toho, že tam nastupuje 
silná garnitura školáků. Volnou hodinu tráví v parku. Potom je v parku hlučno. Hlavně se 
mi jedná o ty koše, aby se vysypávaly.  
 
Starosta – postačí, aby jeden člověk přešel park, uklidil park a vynesl koše.   
 
V 18,30 hodin odešla Ing. Fabiánová. 
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T. Malý – pohybuji se často v areálu hřiště TJ, šatny pro děti se opravují. Zůstaly nějaké 
peníze z dotace, kterou TJ dostala od obce. Zastupitelstvo by mělo pouvažovat, jestli by 
to šlo, peníze využít na výbavu šaten pro děti – stoly, skříňky, lavice atd. 
 
Ing. Hýl – Tělovýchovné jednotě jsme schválili 2 příspěvky – 120.000,- Kč na 
elektroinstalaci šaten – to je vyčerpáno a 30.000,- Kč na rekonstrukci šaten pro děti. 
Jestli přijde návrh od TJ, že 20.000,- Kč se použije na šatny a nevyčerpaných 10.000,- 
Kč se použije na vnitřní vybavení, účelovost nebude vadit. Ale bavíme se o těch 
30.000,- Kč.  
Pak je tam ještě příspěvek 200.000,- Kč, které dostal oddíl kopané, ti by mohli také 
udělat grant pro děti na vybavení šaten, i to jsme schopni akceptovat. Ale tam je ta 
účelovost jiná, to by muselo schválit zastupitelstvo.  
 
T. Malý – už jsem to předesílal na minulém zastupitelstvu, rada určitě může schvalovat 
určité částky, bylo by dobré, aby rada informovala zastupitele, co se chystá a bude dít. 
Aby rada a starosta obeslali zastupitele e-mailem, co se v obci chystá a bude dít. 
Vyměňuje se krytina na budově č.p. 28 a já o tom nevím. Je potřeba, aby zastupitelé 
měli k informování občanů potřebné informace.  
 
Starosta – o opravě střechy budovy č.p. 28 se již mluvilo na jaře. 
 
Ing. Moravec – chtěl jsem se zeptat – příští týden budou Dny NATO, jestli organizátoři 
nějak kontaktovali obec, jestli přínosy a problémy jsou vyvážené.   
 
Starosta – pro obec to nemá žádný přínos, kromě vstupenky pro starostu.    
 
RSDr. Šrámek – u základní školy leží značka „Přechod pro chodce“. Je s ní různě 
manipulováno, proč tam vůbec je? Pevné značky jsou tam umístěny.  
 
Starosta – prověřím to a uklidí se to. 
 
Starosta – je povoleno umístění retardérů před a za parkem na Hartech. Nebudou to 
souvislé pásy, ale bubliny. 
 
Starosta – oslovil jsem firmu Japstav, aby opravila obrubníky po obci.  
 
Starosta – stání aut na cestě přes Harty. Mám ověřeno, že někdy je tam plno, jindy tam 
nestojí nikdo. 
 
RSDr. Šrámek – ať tam stojí Policie Příbor.  
 
Starosta – uvidíme, jaká bude situace po umístění retardérů.  
 
V. Jurák – řešil bych to i informací pro občany ve Zpravodaji, že je podepsána Smlouva 
s Policií Příbor může tady být kdykoli kontrola měření rychlosti.  
 
Starosta – až smlouva bude podepsána, určitě vše ve zpravodaji zveřejníme.  
 
T. Malý – chtěl bych poděkovat obci za zprovoznění rozhlasu. Jak probíhá další jednání 
s panem Macháčem, abychom dostali peníze z dotací? 
 
Starosta - termín je do konce října, kdy se musí vypracovat a odeslat zpráva. Zatím 
jsme mu nezaplatili fakturu. Je s ním těžká domluva.  
 
Ing. Hýl – ministerstvo od obce obdrželo všechny podklady.  
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Starosta – rozhlasy jsou opraveny. 
 
Ing. Veřmiřovská – nahlásím číslo hnízda, máme problémy s rozhlasem, zvuky se tříští.  
 
I.Šindlová – podala informaci za kulturní komisi: v roce 2017 bude 750 let obce 
Petřvald. Bude potřeba začít plánovat. Pokud by měl někdo nějaký nápad, podnět, 
kontakt na někoho, ať dá vědět. 
 
Starosta bude potřeba dát větší částku do rozpočtu – budeme počítat s vyšší částkou 
za vystoupení.  
 
Ing. Veřmiřovská – měli jsme ve škole nafukovací skluzavky, bylo to pro dětí i 
s poučením. Mohli bychom to zase využít na nějaké obecní akci. 
 
Starosta – 21.11.2015 se bude hrát v sokolovně divadlo z Trnávky. Vstupné bude 
dobrovolné.  
 
D. Ševčík – mám návrh – na ty okna v sokolovně by šlo dát fólie, které budou plnit 
funkci bezpečnostní i stínící proti slunci.  
 
Ing. Veřmiřovská – jak to vypadá s odhlučněním tělocvičny v mateřské škole? 
 
Starosta – to má na starosti Ing. Fabiánová. Budu se na to informovat.  
 
MVDr. Drastich – jak se bude řešit značení v Petřvaldíku před hřištěm? 
 
Starosta – umístili bychom tam blikající osvětlení, které by fungovalo v určitém časovém 
rozmezí. Totéž by bylo i u základní školy. Umístila by se značka POZOR DĚTI a Policie 
by jezdila na kontrolu. Nebo by se mohly umístit radary.  
 
D. Ševčík – na Záhumení je u vinárny Na roli prokopaná cesta a celé se to propadá. 
 
Starosta – podívám se na to.  
 
p. Jevický – bylo by dobré promazat závěsy na vrátkách na hřbitově.  
 
Starosta – dáme do rozpočtu na příští rok kompletní opravu obřadní síně včetně 
oplocení.  
 
MVDr. Drastich – chtěl bych zastupitele informovat o Územním plánu Petřvaldu – 
varianta bez rozšíření na Petřvaldík neprošla. Takže se musela znovu zapracovat do 
Územního plánu. Ale ochránci přírody nepustí rozšíření pro výskyt ptáka motáka 
pochopa. Pak se uvidí, jak to dopadne. Pak by se mohl Územní plán nachystat ke 
schválení. Horší varianta by byla, že se Územní plán neschválí a půjde na ministerstvo. 
Má to být hotové do června 2016. 
 
  
 
Jednání 8. zasedání zastupitelstva obce bylo ukon čeno v 19.00 hodin. 
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