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Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Pet řvald,  
konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti hasi čské zbrojnice  

v místní části Pet řvaldík, obec Pet řvald 
________________________________________________________ 

 
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 
 
1/13/2016 
schvaluje program svého 13. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
2/13/2016 
bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 11.4.2016. 
 
3.1/13/2016 
volí za ověřovatele zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce Vladimíra Juráka. 
 
3.2/13/2016 
volí za ověřovatele zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce JUDr. Miroslava Pavelku. 
 
4.1/13/2016 
volí za člena návrhové komise pro 13. zasedání zastupitelstva obce Ing. Pavlu 
Veřmiřovskou. 
 
4.2/13/2016 
volí za člena návrhové komise pro 13. zasedání zastupitelstva obce Lubomíra Šípa. 
 
5/13/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 
obce.  
 
6/13/2016 
bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období od 12. zasedání 
Zastupitelstva obce, konaného dne 11.4.2016. 
 
7/13/2016 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
Petřvald, která se uzavírá mezi smluvními stranami: Obcí Petřvald, se sídlem 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ: 00298263 a TJ Petřvald na 
Moravě, z.s., se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č. 122, 742 60 Petřvald, IČ 44937661 a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
8/13/2016 
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1333/4 v kat. území Petřvald u Nového Jičína 
o výměře 145 m2 od společnosti MORAVAN, a.s. za cenu 50 Kč /m2  a pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.   
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9/13/2016 
schvaluje zahájení příprav projektu „Odkanalizování obce Petřvald“ a zpracování 
projektové dokumentace potřebné k realizaci stavby. 
 
10/13/2016 
neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1349 kolem budovy „Garáže“ u Sokolovny. 
 
11/13/2016 
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Makenex s.r.o., Mošnov 130, IČ: 26833468 na 
provedení stavby „Změna vnitřní dispozice 2.NP, objekt č. p. 160 Petřvald u Nového 
Jičína, parc.č. 50/1 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína“ za celkovou částku ve výši 
2 348 857,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
12/13/2016 
schvaluje provedení výměny oken v objektu sokolovny a restaurace. 
 
13.1/13/2016 
ruší své usnesení č. 20/9/2015 z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11.2015, 
kterým byly stanoveny termíny konání zasedání zastupitelstva obce 11.7., 3.10. a 
5.12. 2016. 
 
13.2/13/2016 
schvaluje termíny konání zasedání zastupitelstva obce pro zbylé období roku 2016 
na dny 20.6., 19.9. a 12.12. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta 
 
 
 
 
 


