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Usnesení 
 z 32. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 21.3.2016 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/32/2016  
schvaluje program své 32. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/32/2016  
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/32/2016  
bere na vědomí žádost Mysliveckého spolku Petřvald u Nového Jičína, se sídlem 
Petřvald 1 – Petřvald ev.č. 10, 742 60 Petřvald, IČ: 48808547, č.j. 421/2016 ze dne 
14.3.2016, o bezúplatnou směnu pozemků v okolí „myslivecké chaty“. 
 
4/32/2016 
schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. Ladislava Němce, Za Obchodem 778/7, 725 29 
Ostrava, IČ: 11524456, ve výši 72 tis. Kč na projektové práce pro 
provedení rekonstrukce smuteční obřadní síně v Petřvaldě dle přílohy č. 2 zápisu. 
 
5/32/2016 
schvaluje provedení úpravy vrat (elektrické ovládání) v objektu hasičské zbrojnice 
v Petřvaldě za cenu 7.748,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 3 zápisu. 
 
6/32/2016 
bere na vědomí předložený návrh na ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel od 
společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 
Čelákovice, IČ: 24132098, dle přílohy č. 4 zápisu. 
 
7/32/2016 
bere na vědomí Právní stanovisko, č.j. 349/2016 ze dne 29.2.2016 a doplnění právního 
stanoviska, č.j. 449/2016 ze dne 21.3.2016 ke Smlouvě o dílo č. 08/16, předloženou 
společností PPS Kania, s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava, IČ 
26821940, na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro 
stavbu v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, parc.č. 71/1.  
 
8/32/2016 
bere na vědomí žádost Seniorcentra OASA s.r.o., Petřvald 2 – Petřvaldík č.p. 68, 742 
60 Petřvald, IČ: 27857018, o provedení nutných a potřebných oprav v budově 
Seniorcentra OASA s.r.o. dle přílohy č. 6 zápisu. 
 
9/32/2016 
schvaluje provedení opravy žulových sloupků oplocení hřbitova v Petřvaldě společností 
EUROVIA CS a.s., Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava 18, IČ: 45274924, za 
nabídkovou cenu 198.482 Kč bez DPH dle přílohy č. 7. zápisu. 
 
10/32/2016 
bere na vědomí rezignaci zastupitele Vladimíra Juráka na člena rady obce Petřvald ke 
dni 31.3.2016, č.j.: 448/2016 ze dne 21.3.2016. 
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11/32/2016 
souhlasí s návrhem na darování traktoru na sečení trávy Husqvarna TC 342 
z vlastnictví obce TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, 
IČ: 44937661 a postupuje návrh s doporučením ke schválení zastupitelstvu obce 
Petřvald. 
 
12/32/2016 
stanovila program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, které se bude 
konat dne 11.4.2016 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě: 
1) Schválení programu  
2) Zpráva o ověření zápisu z 11. zasedání ZO 
3) Volba ověřovatelů zápisu 
4) Volba členů návrhové komise  
5) Informace o plnění usnesení  
6) Zpráva o činnosti rady obce Petřvald za období: 28. - 32. schůze rady obce 
7) Závěrečný účet obce Petřvald za rok 2015 
8) Účetní závěrka obce Petřvald za rok 2015 
9) 1. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2016 
10) Volba člena Rady obce Petřvald 
11) Zápis z jednání Kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří  
        dne 18.12.2015 
12) Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v rámci 

projektu Knihovna 21. století  
13) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu „Kříže“ u kaple 
        na Dvorku. 
14) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu 

pro jednotku SDH Petřvald. 
15) Odkup pozemku parc.č. 793/45 o výměře 71 m² v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, 

obec Petřvald 
16) Informace Kontrolního výboru obce Petřvald o provedených kontrolách 
17) Zápis ze schůze Finančního výboru obce Petřvald č. 1/2016 
18) Zápis ze schůze Finančního výboru obce Petřvald č. 2/2016 
19) Informace o přípravě na projekt odkanalizování Petřvaldu 
20) Darování traktoru na sečení trávy Husqvarna TC 342 TJ Petřvald na Moravě, z.s. 
21) Diskuse 
22) Ukončení  
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


