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Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Pet řvald,  
konaného dne 11.4.2016 v zasedací místnosti obecníh o úřadu v Pet řvaldě 

________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 
 
1/12/2016 
schvaluje program svého 12. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
2/12/2016 
zařazuje bod „Zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce na elektronické úřední 
desce obce Petřvald“ na program svého 12. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
3/12/2016 
zařazuje bod „Hlasování o jednotlivých bodech programu OZ jmenovitě“ na program 
svého 12. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
4/12/2016 
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.  
 
5/12/2016 
bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 26.1.2016. 
 
6.1/12/2016 
volí za ověřovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce Rudolfa Čípa.  
 
6.2/12/2016 
volí za ověřovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce MVDr. Pavla Drasticha.  
 
7.1/12/2016 
volí za člena návrhové komise pro 12. zasedání zastupitelstva obce Vladimíra 
Juráka.  
 
7.2/12/2016 
volí za člena návrhové komise pro 12. zasedání zastupitelstva obce JUDr. Miroslava 
Pavelku.  
 
8/12/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 10. a 11. zasedání zastupitelstva 
obce.  
 
9/12/2016 
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.   
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10/12/2016 
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.   
 
11/12/2016 
schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření Obce Petřvald za rok 2015 – Závěrečný 
účet dle přílohy č. 6 zápisu. 
 
12/12/2016 
schvaluje účetní závěrku obce Petřvald sestavenou k 31.12.2015 dle přílohy č. 7 
zápisu. 
 
13/12/2016 
schvaluje 1. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2016 dle přílohy č. 8 zápisu.  
 
14/12/2016 
volí za člena rady obce Petřvald RSDr. Karla Šrámka. 
 
15/12/2016 
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.  
 
16/12/2016 
bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí 
Regionu Poodří, konaného dne 18.12.2015 dle přílohy č. 10 zápisu. 
 
17/12/2016 
schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 z podprogramu 
Knihovna 21. století na projekt „Živá knihovna“ a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.  
 
18/12/2016 
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. 
 
19.1/12/2016 
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. 
 
19.2/12/2016 
schvaluje financování provozu projektu, na který bude poskytnuta dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu, po celou dobu povinné 
udržitelnosti. 
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20/12/2016 
schvaluje záměr odkoupení pozemku parc.č. 793/45 o výměře 71 m² v k.ú. Petřvald  
u Nového Jičína, obec Petřvald.  
 
21/12/2016 
bere na vědomí Zápis z 3. schůze Kontrolního výboru obce Petřvald ze dne 7.1.2016 
dle přílohy č. 14 zápisu.   
 
22/12/2016 
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 
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. 
 
23/12/2016 
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. 
 
24/12/2016 
bere na vědomí Informaci o přípravě na projekt odkanalizování obce Petřvald a 
ukládá radě obce povinnost informovat pravidelně zastupitelstvo obce o průběhu 
příprav.  
 
25/12/2016 
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. 
 
26/12/2016 
schvaluje zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva obce Petřvald na webových 
stránkách obce Petřvald. 
 
27/12/2016 
schvaluje doplnění bodu Jednacího řádu zastupitelstva obce - čl. 7, odst. 2, poslední 
odrážka – pokud zastupitelé nerozhodnou jinak.     
 
28.1/12/2016 
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.   
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28.2/12/2016 
rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Petřvald 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. 
 
28.3/12/2016 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta    
 
 
 
 
 


