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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Pet řvald,  
konaného dne 18.1.2016 v zasedací místnosti obecníh o úřadu v Pet řvaldě 

________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 
1/10/2016 
schvaluje program svého 10. zasedání dle předloženého návrhu. 
 
2/10/2016 
zařazuje bod „Zápis ze 7. schůze finančního výboru obce Petřvald včetně plánu 
kontrol finančního výboru na rok 2016“ na program svého 10. zasedání dle 
předloženého návrhu. 
 
3/10/2016 
zařazuje bod „ Informace ohledně možných dotací, které by obec Petřvald mohla 
čerpat na vybrané investice budov v roce 2016“ na program svého 10. zasedání dle 
předloženého návrhu. 
 
4/10/2016 
zařazuje bod „Žádost o spoluúčast obce Petřvald na financování projektu: „Investiční 
dotace pro rok 2016 – Státní podpora sportu pro rok 2016 PROGRAM 133510“ na 
program svého 10. zasedání dle předloženého návrhu. 
 
5.1/10/2016 
bude volit ověřovatele zápisu 10. zasedání zastupitelstva najednou.   
 
5.2/10/2016 
volí za ověřovatele zápisu 10. zasedání zastupitelstva obce R. Čípa a M. Hekeleho. 
 
6.1/10/2016 
volí členy návrhové komise pro 10. zasedání zastupitelstva obce společně.  
 
6.2/10/2016 
volí za členy návrhové komise pro 10. zasedání zastupitelstva obce I. Šindlovou 
a L. Šípa. 
 
7/10/2016 
bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 30.11.2015. 
 
8/10/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
obce.  
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9/10/2016 
bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Petřvald za období od 9. zasedání 
zastupitelstva obce konaného dne 30.11.2015 do 6.1.2016.  
 
10/10/2016 
rozhodlo, že dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb. nebude navyšovat odměny za výkon 
funkce neuvolněným členům zastupitelstva a stávající výše odměn bude zachována.  
 
11/10/2016 
bere na vědomí výši odměn pro členy kulturní a sportovní komise: Ilonu 
Jahodářovou, Moniku Paličkovou, Miluši Malíkovou, Vladimíru Musilovou a Zlatuši 
Čiberovou každému ve výši 6.240,- Kč.   
 
12/10/2016 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu 
budoucnosti, nadačního fondu, která se uzavírá mezi Česko-německým fondem 
budoucnosti, nadačním fondem, se sídlem Železná 24, 110 00 Praha 1, IČ 67776841 
a Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ 
00298263, na opravu kaple v Petřvaldě v místní části Dvorek, ve výši 150.000,- Kč a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
13/10/2016 
bere na vědomí zápis ze 7. schůze finančního výboru a plán kontrol finančního 
výboru na rok 2016.  
 
14/10/2016 
schvaluje, aby přípravou žádostí o dotace byla pověřena místostarostka Ing. Šárka 
Fabiánová ve spolupráci s panem Tomášem Malým.  
 
15/10/2016 
schvaluje opravu spojovací chodby v základní škole o letních prázdninách roku 2016.  
 
16/10/2016 
bere na vědomí  žádost TJ Petřvald na Moravě a rozhodlo o projednání na dalším 
zastupitelstvu, konaném dne 26.1.2016.  
 
17/10/2016 
pověřuje radu obce vypracováním plánu rozvoje obce na rok 2016 – 2020. 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta  
 
 
 


