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Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Pet řvald,  
konaného dne 26.1.2016 v zasedací místnosti obecníh o úřadu v Pet řvaldě 

________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 
 
1/11/2016 
schvaluje program svého 11. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
2/11/2016 
zařazuje bod „Stanovisko k žádosti pro státní dotace pro rok 2016 z programového 
financování: PROGRAM 133510. Subtitul 133512. Název akce: Zlepšení 
infrastruktury sportovního zařízení“ na program svého 11. zasedání dle předloženého 
návrhu.  
 
3/11/2016 
zařazuje bod „Zvolení jednoho člena zastupitelstva obce, který zadá firmě vyhotovení 
veškeré dokumentace na objekt sokolovny, za účelem tyto dokumenty použít na 
podání žádosti k dotacím, které by obec Petřvald na tuto budovu mohla získat“ na 
program svého 11. zasedání dle předloženého návrhu.  
   
4.1/11/2016 
volí za ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva obce MUDr. Josefa Růčku. 
 
4.2/11/2016 
volí za ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva obce Ing. Václava Moravce. 
 
5.1/11/2016 
volí za člena návrhové komise pro 11. zasedání zastupitelstva obce pana Rudolfa 
Čípa. 
 
5.2/11/2016 
volí za člena návrhové komise pro 11. zasedání zastupitelstva obce MVDr. Pavla 
Drasticha.  
 
6/11/2016 
schvaluje podání žádosti pro státní dotace z programu 133510 pro rok 2016. Subtitul 
133512. Název akce „Zlepšení infrastruktury sportovního zařízení.“  

6.1/11/2016 
schvaluje zařadit do programu bod – Projednání možnosti podání žádosti TJ Petřvald 
na Moravě a spoluúčasti obce Petřvald na dotaci MŠMT „Podpora materiálně 
technické základny sportovních organizací – program 133510 Státní podpora sportu 
pro rok 2016“.  
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7/11/2016 
pověřuje člena zastupitelstva pana Tomáše Malého k oslovení firmy, která vyhotoví 
veškeré dokumentace na objekt Sokolovny. Tyto dokumenty musí splňovat veškerá 
kritéria k tomu, aby je mohla obec Petřvald použít na žádosti k dotacím, a poté i 
k samotné realizaci stavby. Starosta svým podpisem uzavře s touto firmou smlouvu. 

8/11/2016 
schvaluje organizaci TJ Petřvald na Moravě podání žádosti o dotaci MŠMT „Podpora 
materiálně technické základny sportovních organizací – program 133510 Státní 
podpora sportu pro rok 2016“ a schvaluje poskytnutí finanční spoluúčasti ve výši 20 
% celkové částky poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 2016“, maximálně 2,1 
mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta  
 
 
 
 
 
 


