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Anonymizované usnesení 
 z 24. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 25.11.2015 

 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/24/2015  
schvaluje program své 24. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/24/2015  
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/24/2015  
bere na vědomí Zápis z 6. schůze finančního výboru obce Petřvald ze dne 14.10.2015, 
který je přílohou č. 1 zápisu a postupuje ho zastupitelstvu obce k projednání.  
 
4/24/2015 
bere na vědomí návrh odměn členům finančního výboru obce Petřvald Petře Malé, nar. 
27.3.1981, trvale pobytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 467 a Ing. Martinu 
Rubinovi, nar. 22.2.1972, trvale pobytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 386 
za aktivní výkon funkce v roce 2015 a návrh odměn, který je přílohu č. 2 zápisu 
postupuje zastupitelstvu obce k projednání (§ 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 
Sb.)  
 
5.1/24/2015 
bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v budově 742 60 Petřvald, 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 6 ke dni 29.2.2015, podanou Pavlem Troupem, trvalým 
pobytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 379. 
 
5.2/24/2015 
rozhodla, že nebytové prostory v suterénu budovy 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – 
Petřvald č.p. 6 (kancelář Pavel TROUP, účetní poradenství) nebude dále pronajímat a 
prostory využije jako šatnu pro pracovníky obce Petřvald v dělnických profesí.  
 
6/24/2015 
bere na vědomí VIII. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2015 dle přílohy č. 4 
zápisu a postupuje zastupitelstvu k projednání.  
 
7/24/2015 
bere na vědomí e-mail JUDr. Miroslava Pavelky ze dne 25.11.2015 zaevidovaným pod 
č.j.1410/2015 ve věci Kupní smlouvy o převodu vlastnických práv k pozemku parc. č. 
1209/27 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald a postupuje zastupitelstvu 
k projednání. E-mail je přílohou č. 5 zápisu, Kupní smlouva je přílohou č. 6 zápisu.   
 
8.1/24/2015 
ruší usnesení rady obce č. 11/23/2015 konané dne 16.11.2015.  
 
8.2/24/2015 
schvaluje odměny členům kulturní a sportovní komise dle přílohy č. 7 zápisu.  
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


