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Anonymizované usnesení 
 z 26. schůze rady obce Petřvald, konané dne 29.12.2015 

 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/26/2015  
schvaluje program své 26. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/26/2015  
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/26/2015  
ukládá starostovi obce zajistit vyhotovení znaleckého posudku na pozemek parc. č. 
1209/27 o výměře 141 m² v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald a s tímto 
posudkem a s výší ceny pozemku seznámit členy rady obce Petřvald. 
 
4/26/2015 
schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně 
souvisejících vodovodů, která se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, se 
sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČO: 00298263, zastoupenou 
Václavem Kološem, starostou obce a Statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, zastoupeným Ing. Tomášem 
Macurou, MBA a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5/26/2015 
zrušuje usnesení č. 6/14/2015, kterým schválila „Smlouvu o výpůjčce“ traktoru mezi 
Obcí Petřvald a TJ Petřvald na Moravě. 
 
6/26/2015 
nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 792/49 o výměře cca 900 m² v k.ú. Petřvald u 
Nového Jičína a postupuje žádost k projednání zastupitelstvu obce. 
 
7/26/2015 
rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na svoz žáků 8. tříd z měst a 
obcí okresu Nový Jičín na přehlídku technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“, která 
se uskuteční ve dnech 13. a 14. 4. 2016 v Kopřivnici.  
 
8/26/2015 
souhlasí s pořízením nahrávacího systému pro záznam zasedání zastupitelstva obce 
Petřvald, a to konferenční systém Philips DPM 8900 a přepisovací sada Philips LFH 
7177 v celkové ceně 26.442,- Kč vč. DPH. 
 
9/26/2015 
bere na vědomí nařízení vlády č. 352/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 
Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a 
postupuje ho zastupitelstvu k projednání.  
 
10/26/2015 
schvaluje odměnu ředitelce Základní školy a Mateřské školy Petřvald okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace, 7.000,- Kč, která bude vyplacena ve výplatách za prosinec 
2015, tj. do 17.1.2016.  
 
 

http://www.diktafony.cz/konferencni-system-philips-dpm8900cz/
http://www.diktafony.cz/konvencni-prepis-philips-lfh7177/
http://www.diktafony.cz/konvencni-prepis-philips-lfh7177/
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11/26/2015 
schvaluje Základní škole a Mateřské škole Petřvald okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizaci přijetí věcného daru ve formě tělocvičného vybavení v celkové hodnotě 
30.388,- Kč, který příspěvková organizace přijala na základě Darovací smlouvy č. 
8/2015 ze dne 17.12.2015.  

12/26/2015 
bere na vědomí návrh hodnoty výpůjčky nemovitého majetku, který příspěvková 
organizace Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín užívá na základě 
zřizovací listiny a Smlouvy o výpůjčce a vrací Ing. Veřmiřovské a účetnímu obce 
Petřvald k dopracování.  
 
13/26/2015 
schvaluje zařazení poměrné části nákladů na odběr el. energie ve výši 5.881,- Kč do 
vyúčtování finanční podpory pro rok 2015 z důvodu neuskutečněného nákupu 
náhradních dílů pro oddíl krasojízdy. 
 
14/26/2015 
rozhodla, že zprávy o činnosti rady obce v době mezi konáním jednotlivých 
zastupitelstev bude zpracovávat místostarostka Ing. Šárka Fabiánová. 
 
15/26/2015 
schvaluje IX. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2015 dle přílohy č. 7 zápisu.  

 
       

 
 
 
 

Václav Kološ 
starosta obce  


