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Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Pet řvald, konaného 
 dne 11.4.2016 v zasedací místnosti obecního ú řadu v Pet řvaldě  

______________________________________________________________________ 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod  
  
Starosta Václav Kološ  zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce Petřvald.  
Přivítal všechny přítomné.  
 
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna na úřední desce obce 
Petřvald (fyzické i elektronické) od 1.4.2016. 
 
Přítomno:     14  členů zastupitelstva obce (dle prezenční listiny) 
Omluveni:       1  členů zastupitelstva obce ( Z. Pexa )                                                            
Neomluveni:       0  členů zastupitelstva obce     
Hosté:               (dle prezenční listiny)            
 
Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je do této doby přítomno 14 členů, 
takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se.  
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce provedou pracovnice obecního úřadu. 
 
Zprávy, rozbory, informace či jiné materiály určené pro jednání zastupitelstva se dle 
Jednacího řádu předkládají písemně prostřednictvím OÚ a je nutno doručit je na OÚ 
nejpozději do 20 kalendářních dnů přede dnem zasedání ZO tj. do 22.3.2015 včetně. 
 
Po termínu, tj.  
Od 22.3.2016 do dnešního dne byly dodány k projedná ní zastupitelstvem další 
body:  
 
L. Šíp -  požádal o zařazení bodu “Zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce na 
elektronické úřední desce obce Petřvald“. Doručeno e-mailem dne 30.3.2016 v 16.36 
hod., č.j. 498/2016, rada obce dne 6.4.2016 tento bod projednala a postupuje 
zastupitelstvu obce k projednání.   
 
P. Veřmiřovská - požádala o zařazení bodu „Hlasování o jednotlivých bodech 
programu OZ jmenovitě“. Doručeno e-mailem dne 31.3.2016 v 23.29 hod., č.j. 
499/2016. Rada obce dne 6.4.2016 tento bod projednala a postupuje zastupitelstvu 
obce k projednání. 
 
Starosta  - požádal o zařazení bodu „Žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661, o poskytnutí neinvestiční 
peněžní dotace z rozpočtu obce Petřvald“. Žádost byla doručena osobně dne 
24.3.2016, č.j. 466/2016. Rada obce dne 6.4.2016 tento bod projednala a postupuje 
zastupitelstvu obce k projednání. 
 
 
Dnes byly dodány další návrhy na za řazení do programu jednání 12. zasedání 
zastupitelstva: 
 
T. Malý – Hlasování o podání žádosti k získání dotací OPŽP, prioritní osa 5: 
Energetické úspory, specifický cíl 5.1.: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie - pro stavbu v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, 
parc č. st. 71/1, místo objektu Petřvald č.p. 122, vypracovaná Tomášem Malým. 
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Předloženo členům zastupitelstva dne 11.4.2016 v 16.55 hodin před zahájením 
zasedáním zastupitelstva obce.  
  
Z tohoto důvodu bude zastupitelstvo nejprve hlasovat o zveřejněném programu a 
následně pak o doplněných bodech programu. Tento postup byl zvolen proto, aby 
zastupitelstvo nehlasovalo o některých bodech dvakrát. 
 
 
Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva obce  
 
Starosta seznámil zastupitele se zve řejněným programem zasedání zastupitelstva 
obce: 
 
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  
 

Diskuse:  
Starosta – má někdo k navrženému programu připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
  
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 1/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje program svého 12. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
L. Šíp navrhuje za řadit na program 12. zasedání zastupitelstva:  
“Zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce na elektronické úřední desce obce 
Petřvald“ – příloha č. 1 tohoto zápisu. 
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Diskuse: 
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 2/12/2016 
Zastupitelstvo obce zařazuje bod „Zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce na 
elektronické úřední desce obce Petřvald“ na program svého 12. zasedání dle 
předloženého návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0  proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
P. Veřmiřovská navrhuje za řadit na program 12. zasedání zastupitelstva:  
„Hlasování o jednotlivých bodech programu OZ jmenovitě“ - příloha č. 2 tohoto 
zápisu.  
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 3/12/2016 
Zastupitelstvo obce zařazuje bod „Hlasování o jednotlivých bodech programu OZ 
jmenovitě“ na program svého 12. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Starosta navrhuje za řadit na program 12. zasedání zastupitelstva: 
„Žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, 742 60 
Petřvald, IČ: 44937661, o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace z rozpočtu obce 
Petřvald“ – příloha č. 3 tohoto zápisu.  
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 4/12/2016 
Zastupitelstvo obce zařazuje bod „Žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661, o poskytnutí neinvestiční 
peněžní dotace z rozpočtu obce Petřvald“ na program svého 12. zasedání dle 
předloženého návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
T. Malý navrhuje za řadit na program 12. zasedání zastupitelstva:  
„Hlasování o podání žádosti k získání dotací OPŽP, prioritní osa 5: Energetické úspory, 
specifický cíl 5.1.: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie-pro stavbu v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, parc č. st. 
71/1, místo objektu Petřvald č.p. 122, vypracovaná Tomášem Malým. Předloženo 
členům zastupitelstva dne 11.4.2016 v 16.55 hodin před zahájením zasedání 
zastupitelstva obce.“ – příloha č. 4 tohoto zápisu. 
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Diskuse: 
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 
 
Tato usnesení Tomáš Malý rozdal všem členům zastupitelstva p řed zahájením 12. 
zasedání: 
 
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. 
 
RSDr. Šrámek – chci vědět, o co se jedná.  
 
T. Malý – podklady Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské 
činnosti pro sokolovnu jsem dostal až dnes, proto jsem vás nemohl dříve informovat. Je 
to žádost na OPŽP, abychom mohli získat dotace, zpracovaná dokumentace. Dnes 
jsem to získal e-mailem.  
 
RSDr. Šrámek -  od stolu takovou věc nejde rozhodovat, jedná se o několik milionů. 
Potřebujeme na to delší čas.  
 
Ing. Veřmiřovská – v této situaci se musíme rozhodnout rychle, nemůžeme čekat. 
 
Starosta p ředložil návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce zařazuje bod „Hlasování o podání žádosti k získání dotací OPŽP, 
prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1.: Snížit energetickou náročnost 
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie-pro stavbu v k.ú. Petřvald 
u Nového Jičína, parc č. st. 71/1, místo objektu Petřvald č.p. 122, vypracovaná 
Tomášem Malým“ na program svého 12. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 5 pro, 7 proti, 2 se zdrž.) 
Návrh usnesení nebyl schválen.  
 
 
Zpráva o ov ěření zápisu z 11. zasedání ZO 
 
Ověřovateli zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26.1.2016 byli  
 
- MUDr. Josef Růčka a Ing. Pavla Veřmiřovská. 
 
Starosta - prosím ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce, aby přečetli 
zprávu o ověření zápisu a přednesli návrh na usnesení.   
 
Oba ověřovatelé uvedli, že zápis přečetli a že zápis souhlasí s průběhem zasedání a 
nemají k němu připomínky. Zápis je k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 
Diskuse: --- 
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Ing. Pavla Ve řmiřovská p ředložila návrh usnesení č. 5/12/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 11. zasedání 
zastupitelstva obce, konaného dne 26.1.2016. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14  pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Volba ov ěřovatel ů zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce 
 
Starosta navrhl dva ověřovatele zápisu: 
 
Rudolf Číp a MVDr. Pavel Drastich 
 
Starosta se zeptal navržených členů, zda s návrhem souhlasí.  
 
Rudolf Číp – s návrhem souhlasím. 
 
MVDr. Pavel Drastich  – s návrhem souhlasím. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán. 
 
Za ověřovatele byli navrženi :  
 
Rudolf Číp a MVDr. Pavel Drastich. 
 
Volba prob ěhne samostatn ě.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 6.1/12/2016 
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce  
Rudolfa Čípa.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 6.2/12/2016 
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce  
MVDr. Pavla Drasticha.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Volba členů návrhové komise pro 12. zasedání zastupitelstva ob ce 
 
Starosta navrhl dva členy návrhové komise:  
 
Michal Hekele a Vladimír Jurák 
 
Starosta se zeptal navržených členů, zda s návrhem souhlasí.  
 
Michal Hekele – s návrhem nesouhlasím . 
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Vladimír Jurák – s návrhem souhlasím. 
 
Starosta navrhl člena návrhové komise: 
 
JUDr. Miroslav Pavelka  
 
Starosta se zeptal navrženého člena, zda s návrhem souhlasí.  
 
JUDr. Miroslav Pavelka – s návrhem souhlasím. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán. 
 
Za členy návrhové komise byli navrženi :  
 
Vladimír Jurák a JUDr. Miroslav Pavelka 
 
Volba prob ěhne samostatn ě.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 7.1/12/2016 
Zastupitelstvo obce volí za člena návrhové komise pro 12. zasedání zastupitelstva obce  
Vladimíra Juráka.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 7.2/12/2016 
Zastupitelstvo obce volí za člena návrhové komise pro 12. zasedání zastupitelstva obce  
JUDr. Miroslava Pavelku.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 1 se zdrž.)  
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Informace o pln ění usnesení 
Místostarostka přednesla informaci o plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce a přednesla návrh usnesení. 
 
Zpráva o pln ění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce: 
 
12/10/2016 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu 
budoucnosti, nadačního fondu, která se uzavírá mezi Česko-německým fondem - 
smlouva byla podepsána.  
14/10/2016 
schvaluje, aby přípravou žádostí o dotace byla pověřena místostarostka Ing. Šárka 
Fabiánová ve spolupráci s panem Tomášem Malým – bylo p řekonáno usnesením č. 
7/11/2016 (pověřuje člena zastupitelstva pana Tomáše Malého).  
 
15/10/2016 
schvaluje opravu spojovací chodby v základní škole o letních prázdninách roku 2016 – 
příprava na opravu spojovacích chodeb byla p řerušena z d ůvodu podání žádosti 
o dotaci, protože dosud nevíme, zda byla žádost akc eptována, je z řejmé, že 
termín o prázdninách nestihneme.  
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17/10/2016 
pověřuje radu obce vypracováním plánu rozvoje obce na rok 2016 – 2020. 
Rada obce se zabývala požadavkem zastupitelstva obce na zpracování plánu rozvoje 
obce. Rada obce se zabývala problémem odkanalizování obce, které bude finančně i 
časově náročné. Proto se přípravy na tvorbu strategického plánu mírně zpozdily. 
Místostarostka připravuje výzvu zastupitelům, aby v určeném termínu předložili svoje 
priority rozvoje obce. Tyto priority budou následně přehledně zpracovány a zastupitelé 
s nimi budou seznámeni. Na dalším zasedání zastupitelstva obce pak budou priority 
v jednotlivých oblastech schváleny. Pak bude přikročeno ke zpracování plánu rozvoje 
obce. 
 
Zpráva o pln ění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce: 
 
6/11/2016 
schvaluje podání žádosti pro státní dotace z programu 133510 pro rok 2016. Subtitul 
133512. Název akce „Zlepšení infrastruktury sportovního zařízení.“ – žádost byla 
podána.  

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 –, 
firma byla oslovena, smlouva byla podepsána, dokume ntace byla dnes doru čena.  
 
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 
– žádost byla podána, rozpo čtové opat ření na částku 2,1 mil. K č je připraveno.   
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
Ing. Veřmiřovská – proč byly přerušeny práce na spojovacím koridoru v ZŠ? 
Zastupitelstvo obce schválilo, že se budou opravovat o letních prázdninách 2016.  
 
Místostarostka – dokumentace byla pozastavena, nebudu dělat výběrové řízení, když 
nevíme, jestli dostaneme dotace. Byli jsme připraveni projekt očesat, udělat ho 
jednodušší. Já nevím, já nesoutěžím, nevím, kolik bude stát výběrové řízení. Nechtěli 
jsme projekt dělat za 3,5 mil. Kč. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. 
 
Ing. Veřmiřovská – ty říkáš, že nevíš, jestli na to dostaneš dotace. Když nedostaneš, 
máme na to přece vlastní zdroje.  
 
Ing. Veřmiřovská – Šárka se rozhodla. Nemůžeš skončit sama. Pro opravu krčků o 
letních prázdninách hlasovali lidi, nemůžeš to sama skončit. Nejde přerušit práce, že se 
místostarostka rozhodla. Žádné usnesení rady o tom neexistuje, že se nebudou krčky 
opravovat. Zastupitelstvo jasně rozhodlo, že se to bude dělat o prázdninách 2016. 
 
Starosta – ale bylo řečeno, že 1 rok vydržíme. 
 
T. Malý – mě to tady ale zavání, máme nějaký zákon o obcích, znáte ho? Znáte vůbec 
vlastní práva a povinnosti? Přečetl bych § 84 odst. 4. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán 
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obce. Rada obce nemůže něco sama zastavit. Návrh usnesení zastupitelstva zní jasně. 
Nemá na to právo ani starosta, ani místostarosta ani rada - zastavit práce na spojovací 
chodbě. Ten projekt na koridor vypracoval tvůj syn, je to zaplaceno. Teď chcete dělat 
druhý projekt? Nerozumím tomu důvodu, proč se to zastavilo? Vy jednáte protizákonně, 
vy nejednáte podle zákona o obcích.   
 
Místostarostka – koncem loňského roku jsme byli obvinění a nařčeni, že plýtváme 
obecními prostředky. Že nevyužíváme dotace, že lze na všechno ušetřit peníze a že je 
potřeba podat žádosti o dotace. Byly podány žádosti o dotace a nechci opět stejnou 
situaci, abych vysvětlovala, proč jsem plýtvala obecními penězi. Byla vypracována 
projektová dokumentace na podání žádosti na sokolovnu, nechala se vypracovat 
dokumentace nová, která přišla dneska. Bavme se o tom, co je plýtvání.  
 
T. Malý – to mě nezajímá, co a jak, tady něco chválilo zastupitelstvo a je třeba se tím 
řídit. Kdo je potom za to odpovědný? To, že se nedali můj bod do programu., tak jsme 
utratili 390 tis. Kč. Ale nejenom to, my jsme zaplatili navíc 124 tis. Kč. V roce 2014 jsme 
zaplatili energetický audit, který neprošel. Ten samý audit prošel. My jsme zaplatili 
Innově podání žádosti na dotace, které taky neprošly, dalších 30 tis. Kč. A nechali jsme 
vypracovat projekty za dalších 57 tis. Kč, kterém jsou nám k ničemu.  Za ty projekty, co 
dnes neprošly zastupitelstvem a nechali jsme je zpracovat a přišli jsme o peníze.  
Smlouva s firmou Kania nebyla starostou podepsána, starosta řekl, že ji musí podepsat 
rada obce. Rada smlouvu vzala jen na vědomí.  Rada postupovala protizákonně. Pak 
starosta smlouvu podepsal, ale o 5 pracovních dní později. A tím se vše zdrželo. 
Kdybychom to dostali o 5 dní dříve, tak bych to poslal všem zastupitelům obce, oni by 
se s tím obeznámili. A ušetřili bychom nemalé prostředky, protože energetický audit – 
jeho závěr jasně zní:  
 
T. Malý čte úsporný audit – výpočtem bylo ověřeno, že navrženými opatřeními bude 
dosaženo úspor energie na vytápění v celkové úspoře energií 57,7 % proti původnímu 
stavu. Realizací tohoto projektu dojde k úspoře 81,7 % emisí CO2. Protože starosta, 
místostarostka, potažmo rada jednala protizákonně, jsme vyhodili zbytečně peníze.     
 
Starosta – chtěl bych vám k tomu něco říci - byly vysoutěženy  tři ceny. Jelikož proběhlo 
výběrové řízení, nemůžu ponížit cenu, kterou jsem vysoutěžil.  Proto jsem to nechtěl 
podepsat. Chtěl jsem podepsat cenu, která byla vysoutěžena. Pak se udělal dodatek ke 
smlouvě, který jsme nepotřebovali. Pro kontrolu z Krajského úřadu, kdyby přišla, tak by 
to mohli napadnout, jak to, že jsme to tak udělali. Proto jsem to nepodepsal. Po 
konzultaci s nezávislým právníkem jsem pak podepsal smlouvu s cenou vysoutěženou 
– 499. tis. Kč. Ale nebudu podepisovat smlouvu s částkou 380. tis. Kč. A co se týká 
plánů na sokolovnu, dnes jsme to dostali a neměli jsme čas to prostudovat.    
 
Místostarostka – pan Malý byl pověřen k oslovení firmy na zpracování projektové 
dokumentace na sokolovnu. Nechci hodnotit odborné znalosti pana Malého. Zadání 
jsem si přečetla, je z toho zřejmé, že je tam spousta věcí, které my nepotřebujeme. 
Výběrové řízení takto bylo zadáno, přišly 3 nabídky. Pro prostudování nabídek jsme se 
rozhodli, že spoustu věcí nepotřebujeme a najednou nám byla předložena smlouva, 
která nebyla na vysoutěženou částku. To přece nejde. Máme nějaké podmínky pro 
výběrové řízení a my je nemůžeme dodatečně měnit. Proto rada rozhodla, že takto tuto 
smlouvu nepodepíše a postoupí zastupitelstvu.   
Já si tedy nechám schválit mandát a nechá se zpracovat dokumentace na koridory, 
kterou jsme kdysi nachystali, že takto to budeme dělat, Dokumentace na koridory se 
musí poslat na výběrové řízení. Tato dokumentace šla někam na dotace. Nerada bych 
slyšela, že jsme nečekali na dotace.  
 
Ing. Veřmiřovská – projekt na spojovací chodby byl s paní ředitelkou ZŠ projednán.  
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T. Malý – proč je dokumentace špatná?  
 
Ing. Veřmiřovská – udělejme to podle Mořkova. Nemůže X.Y. projekt předělat? 
 
Místostarostka – ne, ze zásady nemůže. 
 
RSDr. Šrámek – přečtěte si návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet se schválil a na 
dalším zastupitelstvu jste skákali, že budeme dělat dotace. Návrh rozpočtu 
neakceptujeme, už dávno bychom všechno měli. Buď se ho držme, nebo ne.  
 
V. Jurák – dohadovali jsme se, že se krčky udělají letos. Ředitelka školy řekla, že když 
už to vydrželo do teď, tak to ještě vydrží.  
 
Ing. Veřmiřovská – ano, to řekla. Ale usnesení zastupitelstva je dané, že se to bude 
dělat. Já osobně si nemyslím, že ta dotace vyjde, protože se až tak netýká koridorů. 
Shodili jste to ze stolu ten bod ohledně dotace.   
 
Místostarostka – žádost na sokolovnu, kterou jsme podávali, energetický audit vyšel 
úplně podobně. Já bych byla ráda, aby dnešní žádost byla podána.  A bude uvedeno – 
náklady na zateplení sokolovny bude tolik peněz, uznatelné náklady tolik peněz, obec 
bude stát tolik peněz. Nemáme nic, všechno jsme dostali dneska. Takhle nepřipravená 
jsem já nikdy nebyla. 
 
Starosta – těžko budeme v rozpočtu hledat peníze na dofinancování budovy č. 160. 
Podejte žádost příští rok. 
 
T. Malý – ale příští rok už nemusí být dotace. 
 
V. Jurák – co je za výsledek, projekt na krčky máme, čekáme do června? Když rychle 
začneme, uděláme projekt, můžeme začít budovat. A když dostaneme dotace, půjde to 
skloubit dohromady?  
 
T. Malý – oslovíme firmy a zvolíme členy výběrové komise.  
 
Starosta p ředložil návrh na usnesení č. 8/12/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 10. a 11. zasedání 
zastupitelstva obce.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zpráva o činnosti Rady obce Pet řvald za období: 28. – 32. sch ůze rady obce  
Byl všem členům ZO podkladový materiál pro projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 
7 kalendářních dnů před zasedáním ZO?  
 
Pokud ANO, tak Vás místostarostka obce Ing. Šárka Fabiánová seznámí s činností 
Rady obce Petřvald za období: 28. – 32. schůze rady obce a přednese návrh usnesení.  
 
Místostarostka – omlouvám se za špatné uvedení data konání 32. schůze rady. 
V zprávě zaslané zastupitelům bylo uvedeno datum 31.3.2016. Správné datum je 
21.3.2016. 
  
Zpráva o činnosti Rady obce Pet řvald za období od 10. zasedání Zastupitelstva 
obce, konaného dne 18.1.2016. 
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Rada obce se sešla na: 
28. zasedání dne 20.1.2016 v počtu 5 členů 
29. zasedání dne 8.2.2016 v počtu 5 členů  
30. zasedání dne 22.2.2016 v počtu 4 členů (1 omluven – nemoc) 
31. zasedání dne 7.3.2016 v počtu 3 členů (2 omluvení, dovolená, prac. důvody) 
32. zasedání dne 21.3.2016 v počtu 4 členů (1 omluven – prac. důvody) 
 
Přijatá usnesení a zápis z jednání jsou pro členy zastupitelstva k nahlédnutí v kanceláři 
obecního úřadu, anonymizovaná usnesení jsou vyvěšena na webových stránkách obce. 

Rada obce připravovala podklady pro podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního 
automobilu pro jednotku SDH v Petřvaldě a podklady pro podání žádosti na opravu 
„Kříže“ vedle kaple na Dvorku.  

Rada obce rozhodla o výměně oken v části objektu starého obecního úřadu (na poště) 
a v objektu staré školy. Byly osloveny čtyři firmy, vybrána byla společnost DEC-PLAST, 
spol. s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou. 
Výměna oken v objektu pošty bude provedena počátkem května (po dohodě s vedením 
pošty) za cenu 148 789,-Kč, výměna oken v objektu staré školy by měla začít v polovině 
dubna, nabídková cena je 288 910,-Kč. 

Rada obce rozhodla o zpracování projektové dokumentace na opravu a modernizaci 
smuteční obřadní síně na hřbitově. K dispozici jsme měli dvě cenové nabídky, vybrán 
byl Ing. arch. Ladislav Němec, který nabídl zpracování dokumentace za cenu 72 tis. Kč 
+ 9 tis. Kč za zaměření objektu (projektová dokumentace objektu nebyla dohledána). 
Předpokládáme nejen vnější opravy, ale i úpravy interiéru. 

Rada obce rozhodla o rekonstrukci žulových sloupů oplocení na hřbitově. Sloupy jsou 
narušené vlivem zatékání, nutná je jejich oprava a statické zajištění. Protože se jedná o 
kamenické práce, oslovili jsme firmy, které jsou tyto práce schopny provést. Cenové 
nabídky byly srovnatelné, nejvýhodnější byly nabídka společnosti EUROVIA CS a.s. za 
cenu 238 178,40 Kč vč. DPH. Práce budou započaty v nejbližších dnech. 

Rada obce zadala zpracování projektové dokumentace na úpravu prostoru v přízemí 
domu č.p. 160 společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. jmenovitě Ing. Pavlu Nitrovi. 
Předpokládáme využití prostoru jako „komunitní centrum“ pro spolkovou činnost v obci. 
Prostor bude upraven jako bezbariérový, bude obsahovat společenskou místnost, 
sociální zázemí a kuchyňku. Rovněž bylo společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
zadáno zpracování pasportu garáže u sokolovny, která nemá stavební povolení a není 
ani zapsána v katastru nemovitostí. Nabídková cena projektů je 29 tis. Kč. 

Probíhala jednání ke zpracovávanému projektu „Zvýšení bezpečnosti“ u Základní školy. 
Studie bude předložena ve 14. týdnu. Následně budou zpracovány další stupně 
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. 

Rada obce rozhodla o zadání zpracování projektové dokumentace „Rozšíření veřejného 
osvětlení nad Hartama“. Projekt bude zpracovávat Ing. Vladimíra Martiníková za 
nabídnutou cenu 16 tis. Kč. Předpokládané náklady na rozšíření VO jsou cca 400 tis. 
Kč. 

Rada obce začala činit první kroky k „odkanalizování“ obce Petřvald. Oslovili jsme 
společnost KONEKO, spol. s r.o., která se těmito projekty již řadu let zabývá (Mošnov, 
Stará Ves, Brušperk, Kopřivnice atd.), aby nám zpracovala vstupní údaje a stanovila 
hlavní podmínky pro přípravu akce. Za vypracování zprávy (posouzení stávajícího stavu 
kanalizací, posouzení koncepce dle stávajících projektů, navržení vhodného řešení a 
harmonogram projektové přípravy) zaplatíme 14.500,- Kč. 

Rada obce nepokračuje v přípravě na stavební úpravy spojovacích koridorů v základní 
škole z důvodu podání žádosti o dotace. Termín provádění prací o prázdninách tak 
nestihneme. 
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Rovněž nepokračujeme ve výběrovém řízení na zřízení čtyř bytových jednotek v objektu 
č.p. 160 z důvodu možného získání dotací na sociální byty. Rada obce konstatuje, že 
jsme byli připraveni dokončit byty z vlastního rozpočtu. Čekáním na dotace nám tak 
unikají příjmy z nájmu bytů.  
Rada obce se zabývala požadavkem zastupitelstva obce na zpracování plánu rozvoje 
obce. Místostarostka připravuje výzvu zastupitelům, aby v určeném termínu předložili 
svoje priority rozvoje obce. Tyto priority budou následně přehledně zpracovány a 
zastupitelé s nimi budou seznámeni. Na dalším zasedání zastupitelstva obce pak budou 
priority v jednotlivých oblastech schváleny. Pak bude přikročeno ke zpracování plánu 
rozvoje obce. 
Zpráva o činnosti Rady obce Pet řvald za období od 10. zasedání Zastupitelstva 
obce je p řílohou č. 5 tohoto zápisu. 
 
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 
 
T- Malý – budu se opakovat. Opravdu si myslíte, že pracujete v rámci zákona?  
T. Malý cituje usnesení č. 9.2/8/2015 z 8. zasedání ZO konaného dne 16.9.2015 a 
usnesení č. 29/9/2015 z 9. zasedání ZO konaného dne 30.11.2015. Tato usnesení 
Tomáš Malý rozdal všem členům zastupitelstva. 
 
Tomáš Malý předložil návrh usnesení č. 29/9/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci, že vzhledem k nedostačujícím informacím 
Výběrové komise a nedodání zadávací dokumentace nemůže komise v této věci rozhodnout. 
Proto další rozhodnutí přenechává na zastupitelstvu obce.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 

Návrh usnesení byl schválen.  
 
Návrh usnesení č. 9.2/8/2015 

Zastupitelstvo obce volí do komise pro výběr dodavatele na výměnu oken v budovách č.p. 122 
(sokolovna), č.p. 18 (starý obecní úřad) a č.p. 6 (stará škola) v Petřvaldě tyto členy: 
Ivanu Šindlovou, X.Y. , Tomáše Malého, JUDr. Miroslava Pavelku a MVDr. Pavla Drasticha.   
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 

Návrh usnesení byl schválen.  
 
T. Malý - vy jste ignorovali uvedené usnesení ZO a v květnu má začít stavba. Udělali 
jste rozhodnutí v radě. Zastupitelstvo se k tomu nevyjádřilo.  
 
RSDr. Šrámek – pokud je to chyba, domníval jsem se, že jsou to akce do 0,5 mil a 
může o tom rozhodovat rada. Pokud je to chyba, navrhuji usnesení zrušit.  
 
Místostarostka – máme směrnici, která radě umožňuje schválit částky do 0,5 mil. Kč.  
 
Starosta – jelikož se z toho vypustila sokolovna, rozhodli jsme se jen o poště a staré 
škole.  
 
Ing. Veřmiřovská – to nedělala výběrová komise? 
 
Starosta – ne, to je v kompetenci rady. Výběrové řízení na sokolovnu leží v zalepených 
obálkách. Jelikož to bylo smeteno ze stolu, že členové výběrové komise nebyli včas 
informováni, zbyly jen tyto dvě akce, které jsou v kompetenci rady.  
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L. Šíp – na základě jakého právního předpisu rada obce porušuje rozhodnutí 
zastupitelstva.  
 
Místostarostka – my jsme zvolili výběrovou komisi na otevírání obálek na sokolovnu, 
starou školu, poštu. Toto neproběhlo, jakýmsi způsobem se to ukončilo.  Nevidím 
důvod, proč by se to mělo dále tahat. My jsme se rozhodli, že uděláme pouze poštu a 
starou školu. To je cenově v kompetenci rady. Pokud rada nebude rozhodovat, 
vyhraďme si, že zastupitelstvo bude rozhodovat o všem.   
 
MVDr. Drastich – je tu napsáno, že další rozhodnutí přenechává na zastupitelstvu obce.  
 
Starosta – jak říká pan Šrámek, revokujme usnesení zastupitelstva.   
 
L. Šíp - nejde o peníze, jde o princip. Rada jako podřízený orgán nemůže rozhodnutí 
zastupitelstva měnit.  
 
T. Malý – je tady nějaký zákon a my se ho nedržíme. Pokud zastupitelstvo rozhodne, 
tak nemůžeme rozhodnout jinak.  
 
RSDr. Šrámek – navrhuji revokovat usnesení zastupitelstva č. 29/9/2015 a řešením 
investiční akce výměny oken ve staré škole, na starém obecním úřadě a poště pověřit 
radu obce.   
 
L. Šíp – nesouhlasím.  
 
RSDr. Karel Šrámek p ředložil návrh usnesení č. 9/12/2016 
Zastupitelstvo obce ruší usnesení zastupitelstva obce č. 29/9/2015 z 9. zasedání 
zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 30.11.2015 a řešením investiční akce 
výměny oken ve staré škole, na starém obecním úřadě a poště pověřuje radu obce.   
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 3 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Tomáš Malý p ředložil návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce odvolává všechny členy rady obce Petřvald z důvodu 
nerespektování zákona o obcích.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 1 pro, 9 proti, 4 se zdrž.) 
Návrh usnesení nebyl schválen.  
 
MVDr. Drastich – chtěl bych se zeptat – ohledně výstavby bytů byla vypsána nějaká 
výzva i na projektovou dokumentaci. Máte nějakou informaci, jak to teď je s dotacemi na 
sociální byty? Utíká nám nájemné.  
 
Místostarostka – předpokládáme, že až budou vypsány dotace s dobrými podmínkami, 
podáme žádost i na dokumentaci. Zatím není nic, co bychom mohli využít.   
 
Ing. Veřmiřovská – ve Zprávě o plnění usnesení jsi vynechala koridory záměrně?  
 
Mistostarostka – říkala jsem, že čekám na mandát, s koridory v ZŠ budeme pokračovat 
dál. Ano, ten bod jsem tam nedala, přiznávám, nechci se dostat opět na kriminálku.   
 
Místostarostka p ředložila návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Petřvald za uplynulé 
období: 28. – 32. schůze rady obce.  
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L. Šíp – dávám protinávrh:  
 
L. Šíp p ředložil návrh usnesení č. 10/12/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Petřvald za uplynulé 
období: 28. – 32. schůze rady obce dle přílohy č. 5 zápisu a pověřuje radu obce 
v pokračování přípravy na realizaci stavebních úprav spojovacích koridorů základní 
školy dle usnesení č. 15/10/2016 zastupitelstva obce ze dne 18.1.2016.   
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Závěrečný účet obce Pet řvald za rok 2015 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Ing. Pavla Veřmiřovská seznámila zastupitele se Závěrečným účtem obce Petřvald za 
rok 2015.  
Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl zveřejněn na 
úřední desce po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce Petřvald. 
 
Závěrečný účet obce Pet řvald za rok 2015 je p řílohou č. 6 tohoto zápisu  a 
obsahuje – Výkaz hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 a Zprávu o přezkoumání 
hospodaření obce Petřvald za rok 2015. 
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
 
Ing. Pavla Ve řmiřovská p ředložila návrh usnesení č. 11/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření Obce Petřvald za rok 
2015 – Závěrečný účet dle přílohy č. 6 zápisu. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Schválení ú četní závěrky obce Pet řvald za rok 2015 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Ing. Pavla Veřmiřovská seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Petřvald za rok 
2015. 
Účetní závěrka obce Pet řvald za rok 2015 je p řílohou č. 7 tohoto zápisu.  
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
 
Ing. Pavla Ve řmiřovská p ředložila návrh usnesení č. 12/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Petřvald sestavenou k 31.12.2015 
dle přílohy č. 7 zápisu. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0  proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 



Anonymizovaný zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 11.4.2016 Stránka 14 z 28 

1. rozpo čtové opat ření obce Pet řvald v roce 2016  
Starosta informoval zastupitelstvo, že vzhledem k onemocnění účetního obce byl 
podkladový materiál k tomuto bodu zaslán zastupitelům později, a to dne 7.4.2016.  
 
Ing. Pavla Veřmiřovská předložila zastupitelstvu obce 1. rozpočtové opatření obce 
Petřvald v roce 2016.  
1. rozpo čtové opat ření obce Pet řvald v roce 2016 je p řílohou č. 8 tohoto zápisu.  
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
 
Ing. Pavla Ve řmiřovská p ředložila návrh usnesení č. 13/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2016 dle 
přílohy č. 8 zápisu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Volba člena Rady obce Pet řvald 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Zastupitel a člen rady obce Petřvald pan Vladimír Jurák se ke dni 31.3.2016 vzdal 
funkce člena rady obce. Z tohoto důvodu je potřeba zvolit nového člena rady obce.  
Rezignace Vladimíra Juráka je p řílohou č. 9 tohoto zápisu. 
 
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci člena rady obce.  
 
Člen zastupitelstva JUDr. Miroslav Pavelka navrhl zvolit do funkce člena rady obce 
Petřvald RSDr. Karla Šrámka.  
 
RSDr. Karel Šrámek s návrhem souhlasí.   
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 14/12/2016 
Zastupitelstvo obce volí za člena rady obce Petřvald RSDr. Karla Šrámka.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 0 proti, 4 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
Dále musí zastupitelstvo rozhodnout,  od kterého dn e bude o odm ěna zastupiteli 
a členu rady obce RSDr. Karlu Šrámkovi poskytována.   
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 15/12/2016 
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že odměna  RSDr. Karlu Šrámkovi za výkon souběhu 
funkcí člena rady obce a člena zastupitelstva obce  ve výši 1.300,- Kč  bude poskytnuta 
ode dne zvolení do funkce člena rady obce,  a to 11.4.2016 včetně.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
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Zápis z jednání Kontrolního výboru dobrovolného sva zku obcí Regionu Pood ří  
dne 18.12.2015 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Starosta předložil zastupitelstvu Zápis z jednání Kontrolního výboru dobrovolného 
svazku obcí Regionu Poodří, konaného dne 18.12.2015, č.j. 365/2016 ze dne 2.3.2016. 
Zápis z jednání Kontrolního výboru dobrovolného sva zku obcí Regionu Pood ří je 
přílohou č. 10 tohoto zápisu. 
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 16/12/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru dobrovolného 
svazku obcí Regionu Poodří, konaného dne 18.12.2015 dle přílohy č. 10 zápisu. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Poskytnutí neinvesti ční dotace ze státního rozpo čtu ČR na rok 2016 v rámci 
projektu Knihovna 21. století  
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Starosta informoval zastupitele, že Obci Petřvald jako zřizovateli Obecní knihovny v 
Petřvaldě byla přidělena dotace v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století (tematický 
okruh Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost). Knihovnice obce Petřvald zpracovala 
žádost o dotaci pro projekt Živá knihovna, jehož cílem je realizace vzdělávacích, 
volnočasových a kulturních aktivit v obci, které podněcují a vytváří příležitosti k 
celoživotnímu vzdělávání, setkávání a aktivnímu trávení volného času. Knihovna při 
realizaci projektu bude spolupracovat s dobrovolníky a formou zpětné vazby bude 
získávat informace pro tvorbu kalendáře akcí na další léta. 
Obci byla MK ČR přidělena dotace ve výši 10.000,- Kč, která bude použita zejména na 
úhradu přednáškové a lektorské činnosti. Přidělení dotace není samozřejmostí (téměř 
polovina žádostí, a to i z větších knihoven neuspěla), úspěch svědčí o kvalitě 
předloženého projektu.  
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 17/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 
z podprogramu Knihovna 21. století na projekt „Živá knihovna“ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
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Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na opr avu „K říže“ u kaple  
na Dvorku. 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Místostarostka informovala zastupitelstvo o podání žádosti o poskytnutí dotace na 
opravu „Kříže“ vedle kaple na Dvorku z dotačního programu 16. Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF) se zaměřením na udržování a obnovu kulturního dědictví 
venkova pro rok 2016, podprogramu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny. 
Zpráva o podání žádosti o poskytnutí dotace na opra vu „K říže“ vedle kaple na 
Dvorku je p řílohou č. 11 tohoto zápisu. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
MVDr. Drastich – žádost o dotace byla podána 15.3.2016 a teprve teď se schvaluje 
podání žádosti?  
 
Místostarostka – schvalme to raději, kdyby to potřebovali doložit k žádosti, ať jsme na to 
připraveni.  
 
Místostarostka p ředložila návrh usnesení č. 18/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu „Kříže“ 
vedle kaple na Dvorku z dotačního programu 16. Státního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF) se zaměřením na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 
2016, podprogramu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. 
 

Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na po řízení dopravního automobilu 
pro jednotku SDH Pet řvald. 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Místostarostka informovala zastupitelstvo o podání žádosti z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti 
k řešení a řízení rizik a katastrof na pořízení specializované techniky – dopravního 
automobilu pro jednotku SDH Petřvald. 
Zpráva o podání žádosti o poskytnutí dotace na po řízení dopravního automobilu 
pro jednotku SDH Pet řvald je p řílohou č. 12 tohoto zápisu.  
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
T. Malý – nikde není dáno, že ten automobil získáme. Jak je obec připravena, že dotaci 
nezískáme. Vyhodíme peníze za zpracování dokumentace. Aby se neopakovalo to jako 
s INOVOU. Máte nějaký příslib? Proč si tu žádost neuděláme sami?  
 
Místostarostka – netroufám si říci.  
 
L. Šíp – když obce požádá o dotace na auto, z 99,9 % ji dostane.  Není v silách obce 
udělat žádost o dotaci na hasičské auto. Technická specifikace musí být schválena 
HZS.  
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Místostarostka p ředložila návrh usnesení č. 19.1/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje v případě schválení dotace na realizaci projektu 
„Specializovaná technika IZS“ profinancování realizace projektu, finanční spoluúčast 
projektu ve výši 10 % způsobilých výdajů a 100 % nezpůsobilých výdajů a zařazení 
tohoto financování do rozpočtu obce Petřvald v příslušném kalendářním roce. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Místostarostka p ředložila návrh usnesení č. 19.2/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje financování provozu projektu, na který bude poskytnuta 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, po celou dobu povinné 
udržitelnosti. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Odkup pozemku parc. č. 793/45 o vým ěře 71 m² v k.ú. Pet řvald u Nového Ji čína, 
obec Pet řvald 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Starosta informoval zastupitelstvo, že X.Y., trvalým pobytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 
– Petřvald č.p. 384, nabídla Obci Petřvald, aby od ní odkoupila pozemek parc.č. 793/12 
o výměře 71 m² v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.  Parcelní číslo pozemku 
je uvedeno před digitalizací katastrálního území, po digitalizaci má tento pozemek parc. 
č. 793/45, výměra zůstává stejná. Jedná se pozemek, který je součástí místní 
komunikace kolem školy. 
Rada obce Petřvald žádost X.Y. projednala na své 31. schůzi dne 7.3.2016 a 
usnesením č. 16/31/2016 doporučuje zastupitelstvu obce schválit odkup výše 
uvedeného pozemku.  
Katastrální mapa se zákresem pozemku je p řílohou č. 13 tohoto zápisu.  
  
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
RSDr. K. Šrámek – Jaká je odkupní cena?  
 
Místostarostka – cena bude obvyklá, je v zájmu obce, aby to obec koupila.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 20/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení pozemku parc.č. 793/45 o výměře  
71 m² v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Informace Kontrolního výboru obce Pet řvald o provedených kontrolách 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Podkladovým materiálem k tomuto bodu byl Zápis z 3. schůze kontrolního výboru ze 
dne 7.1.2016.  
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Rada obce tento zápis projednala na své 29. schůzi rady dne 8.2.2016 a postoupila ho 
k projednání finančnímu výboru obce. Nalezený nesoulad ve smlouvě č. 4/2015 a  
č. 8/2015 byl přezkoumán finančním výborem a výsledek je uveden v Zápisu  
z 1. schůze finančního výboru ze dne 24.3.2016. 
  
Předseda kontrolního výboru Ing. Václav Moravec podal informaci o provedených 
kontrolách a závěrech z 3. schůze kontrolního výboru, týkající se čerpání veřejné 
finanční podpory v roce 2015. Dále podal informaci o řešení nedostatků ze zápisu 2. 
schůze kontrolního výboru. 
Zápis z 3. sch ůze kontrolního výboru ze dne 7.1.2016 je p řílohou č. 14 tohoto 
zápisu.   
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
Ing. Moravec – body z 2. schůze kontrolního výboru zastupitelstvo vzalo na vědomí, 
body se podařilo dořešit, některé věci probíhají. Co se vyřešilo a co ještě zbývá?  
 
Fa Pauwex – bylo mi řečeno, že dodatky ke smlouvám mohou být uzavírány ústně. To 
si nemyslím. Rada obce to již dořešila, dodatky byly uzavřeny. Můj názor je, že se mají 
přepracovat smlouvy.  
 
Multicar – rozdíl je mezi fakturou a cenou – 4.000,- Kč – s tím už se neudělá nic. 
  
Směrnice – je vypracována nová Směrnice 1/2016 s platností od 1.3.2016. Doporučuji, 
aby směrnice 1/2016 byla zaslána všem členům zastupitelstva a byla vyvěšena na www 
stránky obce.  
 
Našli jsme neshodu u vybudování pomníků u Kudielkovy kaple a v Petřvaldíku – 
navýšení ceny bylo způsobeno tím, že byla objednávka nad rámec nabídky, když se 
doplnil portrét gen. Hrabovského.  
  
Chybí vypracování pravidel pro vyřizování petic a stížností.  
 
Vypracování podmínek pro ověřování stavu inventarizačních položek. 
 
Výpůjčka traktoru - toto je vyjasněno – rada to řešila – revokovala usnesení.  
 
3. schůze kontrolního výboru  
 
Byla provedena kontrola čerpání dotací za rok 2015, které obec poskytla organizacím. 
Organizacemi došlo ve dvou případech k porušení účelu.  Za současných podmínek 
poskytování dotací může obec zafinancovat vše v jakékoli výši a komukoli. Proto se 
žádá o přemrštěné částky a někteří nejsou ani schopni částky profinancovat a musí 
peníze vracet. Doporučuji radě obce toto přezkoumat. Některé organizace navyšují 
každoročně své požadavky.  
RO v r. 2016 zpracovala pravidla pro poskytování finanční podpory.  
 
JUDr. Pavelka – od 1.1.2016 jsou nová pravidla o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Petřvald dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., a dalších právních předpisů 
souvisejících. K veřejnoprávní smlouvě jsou zpracována i pravidla čerpání.  
 
Ing. Moravec – otázkou je, že proplácíme např. drahé cvičební vybavení, které lze 
koupit levněji. 
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Ing. Veřmiřovská – než se k finančnímu výboru dostanou doklady od organizací, je již 
pozdě. Účetní by měl říci, co ano a co již ne. Nebo omezit částkou, co nakupovat.  
 
M. Hekele – považoval bych za vrozenou služnost, aby obec nebyla ždímána. 
 
RSDr. Šrámek – oddíl kopané – proč platíte z obecních peněz členství?  
 
X.Y. – aby dětí bylo co nejvíce, mužům také přispíváme, jinak si platí muži 200,- Kč. 
 
RSDr. Šrámek – pravidla pro čerpání veřejné podpory ať zpracuje kontrolní výbor.  
 
JUDr. Pavelka – kontrolní výbor může zásady pro poskytování rozšířit. Je na 
zastupitelstvu, jakou částku poskytne. Vzor smlouvy a zásady čerpání jsou z KÚ MSK.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 21/12/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z 3. schůze Kontrolního výboru obce Petřvald  
ze dne 7.1.2016 dle přílohy č. 14 zápisu.   
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zápis ze sch ůze Finančního výboru obce Pet řvald č. 1/2016 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO. 
 
Ing. Pavla Veřmiřovská, předsedkyně finančního výboru, seznámila zastupitele se 
zápisem z 1. schůze Finančního výboru obce Petřvald ze dne 24.3.2016.  
Zápis z 1. sch ůze Finančního výboru obce Pet řvald ze dne 24.3.2016 je p řílohou  
č. 15 tohoto zápisu. 
 
Ing. Pavla Veřmiřovská, předsedkyně finančního výboru, seznámila zastupitele s 
Doplněním zápisu z 5. schůze Finančního výboru obce Petřvald – kontrola výdajů 
vynaložených na opravu šaten ve sportovním areálu TJ Petřvald na Moravě.  
 
Dopln ění zápisu z 5. sch ůze Finančního výboru obce Pet řvald – kontrola výdaj ů 
vynaložených na opravu šaten ve sportovním areálu T J Petřvald na Morav ě ze 
dne 24.3.2016 je p řílohou č. 16 tohoto zápisu.  
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
L. Šíp – člen kontrolního výboru nás upozornil, že z předložených dokladů na 10.000,- 
Kč na opravu elektroinstalace u šaten na hřišti TJ nevyčteme cenu za materiál, cenu za 
provedenou práci. Je potřeba dokládat dodací list s uvedením práce a materiálu.  
 
Ing. Moravec – postrádám doklady o tom, že vydané peníze od obce prošly u spolků 
pokladnou.  
 
Ing. Pavla Ve řmiřovská  p ředložila návrh usnesení č. 22/12/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru z 1. schůze 2016  týkající 
se kontroly účetních dokladů předložených při vyúčtování veřejné finanční podpory 
poskytnuté v roce 2015 a pověřuje vedení obce předáním zápisu příslušným zájmovým 
organizacím a sdružením. Současně zastupitelstvo obce bere na vědomí doplnění 
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zápisu z 5. schůze FV/r. 2015 - kontrola účetních dokladů hrazených z příspěvku obce 
na opravu šaten TJ Petřvald dle přílohy č. 15 a č. 16 zápisu. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zápis ze sch ůze Finančního výboru obce Pet řvald č. 2/2016 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO. 
 
Ing. Pavla Veřmiřovská, předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se 
zápisem z 2. schůze Finančního výboru obce Petřvald ze dne 30.3.2016. 
Jedná se o kontrolu hospodaření a plnění rozpočtu obce Petřvald k 31.12.2015.  
 
Zápis z 2. sch ůze Finančního výboru obce Pet řvald ze dne 30.3.2016 je p řílohou 
č. 17 tohoto zápisu. 
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán.  
 
Ing. Pavla Ve řmiřovská p ředložila návrh usnesení č. 23/12/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru z 2. schůze 2016  týkající 
se kontroly hospodaření a plnění rozpočtu obce Petřvald k 31. 12. 2015 a kontroly 
závěrečného účtu obce za rok 2015 dle přílohy č. 17 zápisu. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Informace o p řípravě na projekt odkanalizování Pet řvaldu 
Místostarostka obce Ing. Šárka Fabiánová informovala zastupitelstvo o přípravě na 
projekt odkanalizování Petřvaldu: 
 
Rada obce začala činit první kroky k „odkanalizování“ obce Petřvald. Oslovili jsme 
společnost KONEKO, spol. s r.o., která se těmito projekty již řadu let zabývá (Mošnov, 
Stará Ves, Brušperk, Kopřivnice atd.), aby nám zpracovala vstupní údaje a stanovila 
hlavní podmínky pro přípravu akce. Za vypracování zprávy (posouzení stávajícího stavu 
kanalizací, posouzení koncepce dle stávajících projektů, navržení vhodného řešení  
a harmonogram projektové přípravy) zaplatíme 14.500,- Kč. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
Starosta – byl jsem na jednání na Městském úřadě v Kopřivnici. Bylo nám vytýkáno, že 
se v naší obci pro kanalizaci nic neděje. Dostali jsme povolení vypouštění odpadních 
vod do řeky Lubiny na dalších 5 let. Budeme muset to začít řešit.   
 
Místostarostka – firma KONEKO udělá posudek stávajícího stavu. Měli bychom každý 
rok něco pošetřit. I když dostaneme dotace, budeme si muset vzít úvěr. Bude se jednat 
o vybudování úplně nové kanalizace. Bude navržena koncepce, jak části obce 
odkanalizovat. Bude potřeba vypracovat vstupní studii z hlediska vyřešení 
majetkoprávních vztahů. Odhad vybudování kanalizace byl kdysi cca 150 mil. Kč. Kolik 
to bude stát teď, nevím. Bude potřeba to zapracovat do Plánu strategického rozvoje a 
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každý rok ušetřit nějakou částku. Bude potřeba uvážit plánované opravy nemovitostí, 
které máme v majetku. Projednávání bude trvat dlouho.   
 
M. Hekele – přípojky k rodinným domům budou v režii majitelů?  
 
Místostarostka – to je předčasné, nejde to odhadnout.  
 
MVDr. Drastich – ta částka 14.500,- Kč – není to chyba, je správná? 
 
Místostarostka – ano, je to za vypracování studie.  
 
MVDr. Drastich – máme na to 5 let?  
 
Místostarostka – ano, a o odkanalizování Petřvaldíku se bude žádat zvlášť. Každý rok 
bychom měli něco pošetřit. 
 
Starosta – na obecní úřad přišla X.Y. – je potřeba zatrubnit otevřený rygolník, který 
vede na jejich pozemek. Vytéká tam voda a zaplavuje jejich pastvinu. 
 
MVDr. Drastich – jak to budou mít s kanalizací podnikatelé, třeba Moravan? 
 
Místostarostka – v Moravanu je čistička, to jsou předběžné dotazy.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Informaci o přípravě na projekt odkanalizování 
Petřvaldu.  
 
RSDr. Karel Šrámek – dávám protinávrh:  
 
RSDr. Karel Šrámek p ředložil návrh usnesení č. č. 24/12/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Informaci o přípravě na projekt odkanalizování 
obce Petřvald a ukládá radě obce povinnost informovat pravidelně zastupitelstvo obce o 
průběhu příprav.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 14 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Darování traktoru na se čení trávy Husqvarna TC 342 TJ Pet řvald na Morav ě, z.s. 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO. 
 
Starosta informoval zastupitelstvo, že rada obce na své 32. schůzi dne 21.3.2016 
projednala návrh na darování traktoru na sečení trávy Husqvarna TC 342 z vlastnictví 
obce Petřvald TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, IČ: 
44937661, aby si sečení hřiště a přilehlých prostor zajistila vlastními silami. S počtem 
pracovníků, kterými obec disponuje, není v silách obce zajišťovat pravidelné sečení 
trávy na hřišti podle aktuálních potřeb TJ.  
Rada obce usnesením č. 11/32/2016 souhlasí s návrhem na darování traktoru na 
sečení trávy Husqvarna TC 342 z vlastnictví obce TJ Petřvald na Moravě, z.s., a 
postupuje návrh s doporučením ke schválení zastupitelstvu obce Petřvald. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
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L. Šíp – kdo podal návrh? 
 
Starosta – návrh jsem podal já. 
 
T. Malý – já jsem proti tomu. Traktor byl pořízen pro obec i pro jiné organizace. 
Nemyslím si, že by se měl traktor TJ darovat, ale najít jiné řešení. Na obci pracuje více 
lidí, kteří mohou traktor obsluhovat. Traktor může obsluhovat i žena. Je to o 
zorganizování práce, ale pokud to starosta není schopen ….  
 
M. Hekele – chtěl bych se zeptat zástupců TJ, jak to vidí oni, chtějí traktor, nebo aby to 
dělala obec? 
 
X.Y. – byli bychom raději, kdyby hřiště sekala obec na zavolání, ale pokud dostaneme 
traktor, budeme sekat my.  
 
Starosta – X.Y. sekal i 3x týdně, je to na celé dopoledne. A X.Y. odvážel trávu. Bude 
potřeba sekat obecní pozemky a máme málo lidí. Z uchazečů evidovaných na Úřadu 
práce, vhodných na veřejně prospěšné práce, nebyl nikdo vybrán. Žádný uchazeč 
nevyhovoval. Buď měl zdravotní problémy, nebo tuto práci odmítl.  
 
Ing. Veřmiřovská – když darujeme traktor, nebude nám chybět? 
 
Starosta – máme ještě jednu sekačku. Uvažujeme o tom, že břehy v Petřvaldíku poseká 
firma na smlouvu.  
 
Lubomír Šíp odešel v 20,21 hodin. 
 
MVDr. Drastich – byl bych pro to dát traktor TJ do pronájmu. Jsou tam mladí lidé. 
 
X.Y. – tak si budeme traktor půjčovat.   
 
R. Číp – jestli budeme traktor půjčovat a pokazí se, nikdo pak nepřizná, kdo to způsobil. 
Jak pak budeme řešit opravu? 
 
Starosta – oprava je drahá, jen výměna nožů na traktoru nás stála loni 7.000,- Kč, když 
traktor vjel na železný řetěz, který byl na hřišti. 
 
V. Jurák – traktor byl zakoupen na sekání hřiště. Pak se začal sekat celý areál. Tam 
došlo k poškození traktoru. Navrhuji zapůjčit traktor, ale jenom na plochu hřiště.  
 
T. Malý – měla by se pouze sekat hrací plocha hřiště, ostatní ať si posekají 
křovinořezem.  
 
RSDr. Šrámek – než aby se traktor půjčoval, tak ať se radši daruje. Když se traktor 
pokazí, TJ přijde na obec, ať ho spraví.  
 
T. Malý – budeme si objednávat sečení vlastních pozemků? Má někdo spočítáno, kolik 
to bude stát? 
 
Starosta – jedná se o mulčování břehů v Petřvaldíku. Ostatní pozemky si budeme sekat 
sami. Nemáme tolik lidí. 
 
M. Hekele – když traktor darujeme a pokazí se, kdo bude financovat opravu? 
 
Místostarostka – to bude záležitost TJ. 
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Ing. Veřmiřovská – když darujeme sekačku TJ, mohli by si sekáním trávy jiným 
občanům přivydělat.  
 
X.Y. – nechte si vypracovat, kolik stojí služba sekání trávy.  
 
RSDr. Šrámek – kdysi chtělo TJ 80 tis. Kč na to aby zaplatili sekání hřiště. Proto se 
rozhodlo, že se koupí traktor. X.Y. potvrdil, že vyhovuje.  
 
Místostarostka – je povinností obce sekat hřiště?   
 
Ing. Moravec – je podepsaná smlouva. 
 
Místostarostka – musíme udržovat obecní pozemky. 
 
RSDr. Šrámek – je platná smlouva o sečení. Navrhuji stáhnout tento bod z dnešního 
programu, projednat v radě a vypovědět smlouvu. Pak se rozhodne, co bude dál.  
 
JUDr. Pavelka – odročit tento bod, je tam 3 měsíční výpovědní lhůta.  
 
T. Malý – v Kateřinicích seče hřiště TJ obec a seče 2x týdně.  
 
Starosta – nemáme lidi. Jedině zaplatit pracovníkovi rychlé roty za sečení po pracovní 
době.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s darováním traktoru na sečení trávy Husqvarna TC 342 
z vlastnictví obce Petřvald TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald 
č.p. 122, IČ: 44937661. 
 
M. Hekele – dávám protinávrh:  
 
M. Hekele p ředložil návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zapůjčením traktoru na sečení trávy Husqvarna TC 342 
ve vlastnictví obce Petřvald TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald 
č.p. 122, IČ: 44937661, dle potřeby. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 7 pro, 1 proti, 5 se zdrž.) 
Návrh usnesení nebyl schválen.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 25/12/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s darováním traktoru na sečení trávy Husqvarna TC 342 
z vlastnictví obce Petřvald TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald 
č.p. 122, IČ: 44937661 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 9 pro, 2 proti, 2 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce na elektronické  úřední desce obce 
Petřvald 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO. 
Pan Lubomír Šíp požádal o zařazení bodu “Zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce 
na elektronické úřední desce obce Petřvald“. Doručeno e-mailem dne 30.3.2016 



Anonymizovaný zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 11.4.2016 Stránka 24 z 28 

v 16.36 hod., č.j. 498/2016, rada obce dne 6.4.2016 tento bod projednala a postupuje 
zastupitelstvu obce k projednání.   
Starosta informoval zastupitele, že zápisy nemohou být zveřejňovány na elektronické 
úřední desce, ale mohou být zveřejňovány na webových stránkách obce. To, že se 
usnesení ze schůzí rady obce a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zveřejňují na 
webových stránkách v oddělení Úřední deska je zapříčiněno zastaralým vzhledem 
našich stránek. Nově vytvořené webové stránky umožní umístit usnesení z ZO a RO do 
jiné sekce.  
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
RSDr. Šrámek – v usnesení by mělo být, že toto doplníme do Jednacího řádu 
zastupitelstva. 
 
JUDr. Pavelka – to nebude potřeba.     
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 26/12/2016 
Zastupitelstvo obce Petřvald schvaluje zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva 
obce Petřvald na webových stránkách obce Petřvald. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Hlasování o jednotlivých bodech programu OZ jmenovi tě 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO. 
 
Ing. Pavla Veřmiřovská požádala o zařazení bodu „Hlasování o jednotlivých bodech 
programu OZ jmenovitě“. Doručeno e-mailem dne 31.3.2016 v 23.29 hod., č.j. 
499/2016. Rada obce dne 6.4.2016 tento bod projednala a postupuje zastupitelstvu 
obce k projednání. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán. 
 
Pavla Veřmiřovská p ředložila návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby s účinností od 1.5.2016 probíhala hlasování členů 
OZ o všech bodech programu jmenovitě.  
 
JUDr. Pavelka – dávám protinávrh: 
 
JUDr. Miroslav Pavelka p ředložil návrh usnesení č. 27/12/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění bodu Jednacího řádu zastupitelstva obce - čl. 7, 
odst. 2, poslední odrážka – pokud zastupitelé nerozhodnou jinak.     
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 2 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
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Žádost TJ Pet řvald na Morav ě, z.s., se sídlem Pet řvald 1 – Pet řvald č.p. 122, 742 
60 Petřvald, IČ: 44937661, o poskytnutí neinvesti ční peněžní dotace z rozpo čtu 
obce Pet řvald 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO. 
 
Starosta předložil zastupitelstvu žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 
1 – Petřvald č.p. 122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661, zaevidovanou dne 24.3.2016 pod 
č.j. 466/2016, o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace z rozpočtu obce Petřvald v roce 
2016, kterou projednala rada obce na své 33. schůzi dne 6.4.2016 a usnesením č. 
5/33/2016 ji vzala na vědomí postupuje ji zastupitelstvu obce k projednání 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
RSDr. Šrámek – 40.000,- Kč TJ už dostalo, požaduje dalších 294.000,- Kč. Zástupci TJ, 
odpovězte, zda budete respektovat připomínky finančního výboru a pak to využijete tak, 
aby to prošlo vaší pokladnou.  
 
X.Y. – pokladnu nemáme.  
 
MVDr. Drastich – máte určitě peněžní deník. 
 
RSDr. Šrámek – podle čeho dostane volejbal od vás peníze?  
 
X.Y. – zatím nosíme účty účetnímu obce. 
 
RSDr. Šrámek – pokladník TJ má nosit doklady za celou TJ. 
 
JUDr. Pavelka – jsou vypracována Pravidla o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Petřvald. Ve Veřejnoprávní smlouvě je uvedeno, kdo je statutárním orgánem, který 
nese zodpovědnost. Do 30.11.2016 se musí předložit veškeré doklady včetně 
Závěrečné zprávy.  
 
Ing. Moravec – proč se to schvaluje najednou? 
 
JUDr. Pavelka – požaduje to TJ jako celek, na základě předložené žádosti. Ten to pak 
rozdělí do oddílů.   
 
Ing. Moravec – pokud by se schválila nižší částka, jak se to rozdělí mezi oddíly?  Můžu 
mít výhrady k žádosti – jako celku. 
 
JUDr. Pavelka – jak se to rozdělí, to nás nezajímá.    
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 28.1/12/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s., se sídlem 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661 ze dne 24. 3. 2016, č.j. 
466/2016, na neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Petřvald ve výši 294.000,- Kč dle 
přílohy č. 3 zápisu.   
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 13 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 28.2/12/2016 
Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Petřvald 
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TJ Petřvald na Moravě, z.s. , IČ 44937661, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č. 122, 742 
60 Petřvald, do maximální výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů na 
realizaci projektu ( činnosti ) uvedené v žádosti příjemce ze dne 24. 3. 2016, č.j. 
466/2016, maximálně však ve výši 294.000,- Kč, za podmínek stanovených ve 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce,  dle § 10a odst. 5 a násl. 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 12 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 28.3/12/2016 
Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít s TJ Petřvald na Moravě, z.s. , se sídlem Petřvald 
1 – Petřvald č. 122, 742 60 Petřvald, IČ 44937661, „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Petřvald“, dle § 10a odst. 5 a násl. zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, na poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Petřvald na Moravě, z.s., IČ 
44937661 do maximální výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci 
projektu ( činnosti ) uvedené  v žádosti příjemce ze dne 24. 3. 2016, č.j. 466/2016, 
maximálně však ve výši 294.000,- Kč, za podmínek stanovených ve smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petřvald. 
 
 
Diskuse:  
 
Starosta – chtěl bych vás informovat o Vodojemu. Za užívání vodojemu jsme měli platit 
Statutárnímu městu Ostrava cca 800.000,- Kč. Zásluhou JUDr. Pavelky, který 
zastupoval obec při jednáních s SMO a SmVaK se podařilo částku snížit na 18.000,- 
Kč. Tuto částku uhradily SmVak Ostrava, takže obec nakonec neplatila nic. Za to patří 
velký dík JUDr. Pavelkovi, tímto mu ještě jednou děkuji. 
 
T. Malý – zajímá mě využitelnost projektů, které už zastupitelé mají ohledně sokolovny. 
Jak s těmito podklady budete nakládat, když máme nové kompletní. Máme dvoje 
projekty, a kdyby se ty projekty použily už v roce 2015, tak nás to nevyšlo na dalších 
120 tis. Kč.  
 
Místostarostka – nevím, kdo vyhodnotil, že projekty, které byly na sokolovnu 
zpracovány, se nedají použít. Tvrdím, že by se daly použít. To, že dotace nevyšla, 
nevyšly dotace ani v jiných obcích. To, že bylo podáno něco na kriminálku s tím, že byla  
Dokumentace vyhotovena špatně, že jsme nepředložili doklady, které po nás 
požadovali, byla úplně mylná informace, protože pokud by nebyly podány všechny 
podklady, tak by žádost nebyla vůbec posuzována a byla by zamítnuta. Dívala jsem se 
zběžně do dokumentace na úpravu sokolovny, která dnes přišla. Je udělána povrchně a 
udělána tak, aby mohla být jakýmsi způsobem podána žádost na dotace. To, že se 
občas dotace nedostane, se stane. To, co jsme měli, splňovalo podmínky, kromě 
energetického auditu – změnily se podmínky.  
To, že se občas dotace nedostane, se stává. Nelze říci, že energetický posudek na 
sokolovnu byl špatný.  
Ohrazuji se proti tomu, že jsem zpronevěřila 122 tis. Kč. V nové dokumentaci, která 
stála 400.000,- Kč, chybí spousta věcí. Není k tomu položkový rozpočet, nevíme, kolik 
budeme mít uznatelné a neuznatelné náklady. A měli jsme dnes schvalovat podání 
žádosti o dotace. Když jsme měli vyměnit 4 okna, nebyli jsme schopni se domluvit na 
150 tis. Kč, protože jsme neměli zadávací podmínky. To byla otázka 150 tis. Kč. Teď 
máme schválit 7 mil. Kč, hrubý rozpočet v kubíkách jsme dostali dnes o půl páté a 
máme o tom rozhodnout. Nikdo z členů zastupitelstva neví, co se bude v sokolovně 
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dělat. Vždyť my jsme poptávali vnitřní úpravy, úpravy sociálních zařízení a další. V té 
dokumentaci o tom není ani zmínka, jenom dvě stránky popsané o tom, že se udělá 
nová elektrika. To, co jste všechno chtěli, to tam vůbec není. A stála 400 tis. Kč.    
 
T. Malý – říkáte, že jste měli veškeré projekty, tak jak to, že ty projekty které byly 
zpracovány na sokolovnu, že na obci nejsou? Kde máte ten položkový rozpočet na 
obci, který já jsem nedostal? Kde máte energetický audit? Když jsem se díval na 
projekty z roku 2015, ony nepočítaly se zateplením budovy. Zaráží mě, paní Fabiánová, 
že Vy jako odborník nemáte podklady, nebyli jste schopni v roce 2014 mít projektovou 
dokumentaci. A kde tedy ta projektová dokumentace je? Prostudujte si všechny 
dokumenty, všechno to tam je, kde se odkazují na energetický audit. Všechny výše 
uvedené dokumentace jsou uvedeny v e-mailu. Obálka budovy, energetický štítek, 
položkový rozpočet, stanovisko KÚ aj. – kde jsou? Proč jsem je nedostal? 
 
Místostarostka – jsou uloženy u firmy Innova, která podávala žádost. Pane Malý, vy jste 
takovouto žádost nikdy nepodával. Ona si tyto dokumenty archivuje. Do příštího 
zastupitelstva vám je dodám.  
 
T. Malý – zastupitelé požádejte obec, ať vám dodá energetický audit.   
 
Ing. Veřmiřovská – projektová dokumentace by měla být na obci.  
 
RSDr. Šrámek – až letos se bavíme o tom, že půjdeme do tak velké akce. Paní 
Veřmiřovská byla členkou rady a dobře ví, že se jednalo o tom, že kvůli financím se 
budova sokolovny rozdělí na 3 části – restauraci, sál a byt. Vyměnit okna a topení – to 
byl původní záměr. Od toho se odvíjelo vše. Teď jsme se vzbudili a děláme zateplení 
budovy sokolovny. Je účelné zateplovat metrové zdi?  
 
T. Malý – ale z 1 mil. Kč dostaneme 40%. Do střechy teče. Proč se to nedělalo už 
v roce 2014? 
Místostarostka – obec o to žádala, v té době stačil rozpočet, nebyla zpracována 
dokumentace. Stačil jenom rozpočet a energetický štítek.  
 
T. Malý – znáte energetický audit z roku 2014? 
 
RSDr. Šrámek – ty jsi přišel, že dostaneme dotace. A co budu dělat se 120.000,- Kč? 
Nic. 
 
Místostarostka – obec žádala o úpravu co nejúspornější. V době podání stačil rozpočet 
a energetický průkaz.  
 
T. Malý – nebyla jste schopna odpovědět. Znáte energetický audit z roku 2014? 
 
Místostarostka – dokumentace v roce 2014 nebyla zpracována, na začátku roku 2015 
se projektová dokumentace dodělala. Nemá cenu podávat žádost na zateplení budovy.  
 
X.Y. - poděkoval jménem TJ Petřvald za schválenou dotaci pro TJ na rok 2016. 
 
 
Starosta prohlásil zasedání zastupitelstva za ukon čené ve 21.45 hodin. 
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Zápis vyhotoven dne: 18.4.2016 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:              ………………………………. 
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Starosta obce:              ………………………………. 
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