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Anonymizovaný zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Pet řvald, konaného 
 dne 20.6.2016 v zasedací místnosti Obecního ú řadu v Pet řvaldě  

______________________________________________________________________ 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17.15 hod  
  
Starosta Václav Kološ  zahájil 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald.  
Přivítal všechny přítomné.  
 
Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce byla zveřejněna na úřední desce obce 
Petřvald (fyzické i elektronické) od 10.6.2016. 
 
Přítomno:  11   členů zastupitelstva obce (dle prezenční listiny) 
Omluveni:    4   členové zastupitelstva obce (Vladimír Jurák, Tomáš Malý, 
    Lubomír Šíp, Zdeněk Pexa) 
Neomluveni:    0   členů zastupitelstva obce     
Hosté:    (dle prezenční listiny)            
 
Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je do této doby přítomno 11 členů, 
takže zasedání je schopno platně jednat a usnášet se.  
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce provedou pracovnice obecního úřadu.  
 
Dnes byly dodány další návrhy na za řazení do programu jednání 14. zasedání 
zastupitelstva: 
 
Starosta  - požádal o zařazení bodu „Žádost Římskokatolické farnosti Petřvald o 
finanční dar na opravu kaple na Dvorku“.  
 
Z. Pexa - dne 20.6.2016, č.j. 861/2016 zaslal email, ve kterém požádal o zařazení bodu 
„Žádost o odvolání starosty obce“.  
 
Dne 20.6.2016, č.j. 861/2016 podal písemnou rezignaci na funkci člena ZO Pet řvald 
pan Zden ěk Pexa.  
 
E-mail Z. Pexy č.j. 861/2016 je p řílohou č. 1 tohoto zápisu.  
 
Zastupitelstvo obce bude 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 14. zasedání zastupitelstva obce  
 
Starosta seznámil zastupitele se zve řejněným programem zasedání zastupitelstva 
obce: 
 
1) Schválení programu  
2) Zpráva o ověření zápisu z 13. zasedání ZO 
3) Volba ověřovatelů zápisu 
4) Volba členů návrhové komise  
5) Informace o plnění usnesení  
6) Zpráva o činnosti rady obce Petřvald  
7) Smlouva o dílo na stavbu „ZŠ Petřvald – spojovací krčky – energetická opatření“ 
8) Diskuse 
9) Ukončení  
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Diskuse:  
Starosta – má někdo k navrženému programu připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán. 
   
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 1.1/14/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje program svého 14. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Starosta navrhuje za řadit na program 14. zasedání zastupitelstva bod:  
„Žádost Římskokatolické farnosti Petřvald o finanční dar na opravu kaple na Dvorku“. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán. 
   
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 1.2/14/2016 
Zastupitelstvo obce zařazuje bod „Žádost Římskokatolické farnosti Petřvald o finanční 
dar na opravu kaple na Dvorku“ na program svého 14. zasedání dle předloženého 
návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Z. Pexa písemn ě navrhuje za řadit na program 14. zasedání zastupitelstva bod:  
„Žádost o odvolání starosty obce“.  
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 
 
RSDr. Šrámek – jaký má důvod?  

Ing. Fabiánová – čte email Z. Pexy: „1. odvolání starosty obce“.  Důvod:  stejný, jako 
navrhl p. Malý na moje odvolání -"nelíbí se mi jeho práce", a když to stačilo u mé osoby, 
platí to snad pro všechny. Navíc podotýkám, že za uplynulý rok se pro občany 
Petřvaldu ze strany čelního představitele obce Jidáše neudělalo téměř nic, až na 
nepatrné výjimky.  

Starosta p ředložil návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce zařazuje bod „Žádost o odvolání starosty obce“ na program svého 
14. zasedání dle předloženého návrhu.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 0 pro, 10 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení nebyl schválen.  
 
 
Zpráva o ov ěření zápisu z 13. zasedání ZO 
 
Ověřovateli zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11.4.2016 byli  
Vladimír Jurák a JUDr. Miroslav Pavelka. 
Starosta - prosím ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce, aby přečetli 
zprávu o ověření zápisu a přednesli návrh na usnesení.   
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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:  
Starosta – má někdo k navrženému programu připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán. 
 
JUDr. Miroslav Pavelka p ředložil návrh usnesení č. 2/14/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 13. zasedání 
zastupitelstva obce, konaného dne 30.5.2016. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Volba ov ěřovatel ů zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce 
 
Starosta navrhl dva ověřovatele zápisu: 
 
Ivana Šindlová, Michal Hekele 
 
Starosta se zeptal navržených členů, zda s návrhem souhlasí.  
 
Ivana Šindlová – s návrhem souhlasím. 
 
Michal Hekele – s návrhem souhlasím. 
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
Žádný jiný návrh nebyl podán. 
 
Za ověřovatele byli navrženi :  
 
Ivana Šindlová, Michal Hekele 
 
Volba prob ěhne samostatn ě.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 3.1/14/2016 
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce Ivanu 
Šindlovou. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 3.2/14/2016 
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce Michala 
Hekeleho. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
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Volba členů návrhové komise pro 14. zasedání zastupitelstva ob ce 
 
Starosta navrhl dva členy návrhové komise:  
 
Ing. Václav Moravec, MUDr. Josef Růčka 
 
Starosta se zeptal navržených členů, zda s návrhem souhlasí.  
 
Ing. Václav Moravec – s návrhem souhlasím. 
 
MUDr. Josef Růčka – 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 :  
 
Ing. Václav Moravec, MUDr. Josef Růčka 
 
Volba prob ěhne samostatn ě.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 4.1/14/2016 
Zastupitelstvo obce volí za člena návrhové komise pro 14. zasedání zastupitelstva obce 
Ing. Václava Moravce. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 10 pro, 0 proti, 1 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 4.2/14/2016 
Zastupitelstvo obce volí za člena návrhové komise pro 14. zasedání zastupitelstva obce 
MUDr. Josefa Růčku.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 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 minulých zasedání ZO 
 
Zpráva o pln ění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce: 
 
15/10/2016 - spln ěno 
schvaluje opravu spojovací chodby v základní škole o letních prázdninách roku 2016 – 
příprava na opravu spojovacích chodeb byla přerušena z důvodu podání žádosti o 
dotaci, protože dosud nevíme, zda byla žádost akceptována, je zřejmé, že termín o 
prázdninách nestihneme 
Na základě výběrového řízení, které bylo uzav řeno dne 6.6.2016, byl vybrán 
dodavatel stavby, a práce budou zapo čaty po čátkem července. Dle smlouvy je 
termín vyklizení vnit řního prostoru stanoven na 25.8.2016, termín p ředání hotové 
stavby nejpozd ěji 15.10.2016.  
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17/10/2016 - trvá 
pověřuje radu obce vypracováním plánu rozvoje obce na rok 2016 – 2020. 
Většina zastupitelů předala svoje plány rozvoje, budou vyhodnoceny do příští schůze 
rady obce. 
 
Zpráva o pln ění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce: 
 
7/11/2016 – spln ěno 
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, dokumentace byla obci p ředána  
 
8/11/2016 - trvá 
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   
 
Zpráva o pln ění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce:  
 
9/12/2016 - spln ěno 
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  
práce jsou provedeny 
 
17/12/2016 - spln ěno 
schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 z podprogramu Knihovna 
21. sto-letí na projekt „Živá knihovna“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
smlouva byla podepsána 
 
18/12/2016 - spln ěno 
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. 
Dotace jsme obdrželi, restaurátorské práce na K říži jsou objednány 
 
20/12/2016 - trvá 
schvaluje záměr odkoupení pozemku parc.č. 793/45 o výměře 71 m² v k.ú. Petřvald u 
Nového Jičína, obec Petřvald. 
Je zpracován znalecký posudek, projednává se s vlas tníkem 
 
Zpráva o pln ění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce: 
 
7/13/2016 - spln ěno 
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 – smlouva byla podepsána  
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8/13/2016 - spln ěno 
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 – smlouva byla podepsána  
 
9/13/2016 - trvá 
schvaluje zahájení příprav projektu „Odkanalizování obce Petřvald“ a zpracování 
projektové dokumentace potřebné k realizaci stavby – je dohodnut seminář pro 
zastupitele o přípravě odkanalizování – pozvali jsme zástupce společnosti KONEKO, 
spol. s r.o., Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 00577758, který by 
měl zastupitele seznámit s procesem odkanalizování. Seminář se bude konat 20.6.2016 
v 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
11/13/2016 - spln ěno 
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 – smlouva byla podepsána, 
práce zapo čaly  
 
12/13/2016 - trvá 
schvaluje provedení výměny oken v objektu sokolovny a restaurace – ve středu 
8.6.2016 se v sokolovně uskutečnila se schůzka uživatelů objektu, byly dohodnuty 
úpravy oken.  
 
Diskuse: 
Starosta – má někdo k projednávanému bodu nějakou připomínku nebo návrh? 
 
Ing. Veřmiřovská – předávám dopis z MŠMT, že Tělovýchovná jednota neobdržela 
z MŠMT dotaci, o kterou žádala.   
 
Místostarostka p ředložila návrh na usnesení č. 5/14/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání 
zastupitelstva obce.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Zpráva o činnosti Rady obce Pet řvald  
 
Starosta - byl všem členům ZO podkladový materiál pro projednání tohoto bodu 
doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO?  
 
Místostarostka obce Ing. Šárka Fabiánová přednesla Zprávu o činnosti Rady obce 
Petřvald a přednesla návrh usnesení.  
 
Zpráva o činnosti Rady obce Pet řvald za období od 13. zasedání Zastupitelstva 
obce konaného dne 30.5.2016 
 
Rada obce se sešla na: 
38. zasedání dne 6.6.2016 v počtu 4 členů (1 omluven, prac. důvody) 
39. zasedání dne 10.6.2016 v počtu 4 členů (1 omluven, prac. důvody) 
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Mimo projednávané body, jejichž usnesení jsou zveřejněna na webových stránkách 
obce, jsme připravili pro zastupitele seminář o přípravě odkanalizování – pozvali jsme 
zástupce společnosti KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava, IČ: 00577758, který by měl zastupitele seznámit s procesem odkanalizování. 
Seminář se bude konat 20.6.2016 v 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Byly objednány restaurátorské práce na křížku na Dvorku, na které jsme obdrželi 
dotace. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Petřvald připravujeme zahájení prací 
na kapli na Dvorku, na kterou obdržela dotace farnost a my se podílíme příspěvkem 
v souladu se smlouvou s českoněmeckým fondem. 

Rada obce ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Pilařovou, Lipová 126, 751 14 
Dřevohostice, IČ: 76429750, která nám vedla výběrové řízení, provedla výběr 
dodavatele na stavbu ZŠ Petřvald – spojovací krčky – energetická opatření. Stavbu 
bude provádět společnost CHAMI Stav s.r.o., Václavovická 1786, 739 34 Šenov, IČ: 
28656792, za nabídkovou cenu 2 722 563,22 Kč bez DPH (3 294 301,50 Kč). 
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 
 
Ing. Fabiánová – u firmy DECPLAST jsme reklamovali střechu na dvou pavilonech na 
ZŠ. Firma se ještě neohlásila, budeme je urgovat.  
 
Místostarostka p ředložila návrh na usnesení č. 6/14/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období od 
13. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30.5.2016. 
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Smlouva o dílo na stavbu „ZŠ Pet řvald – spojovací kr čky – energetická opat ření“ 
 
Starosta ověřil dotazem na zastupitele, zda byl členům ZO podkladový materiál pro 
projednání tohoto bodu doručen ve lhůtě 7 kalendářních dnů před zasedáním ZO.  
 
Rada obce na své 39. schůzi dne 10.6.2016 ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Pilařovou, 
Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 76429750, která nám vedla výběrové řízení, 
provedla výběr dodavatele na stavbu „ZŠ Petřvald – spojovací krčky – energetická 
opatření“. Na základě doporučení hodnotící komise ve složení: Václav Kološ, Ing. Šárka 
Fabiánová, účetní obce, Rudolf Číp a ředitelka ZŠ a MŠ Petřvald  rada obce usnesením 
č. 4/39/2016 vzala na vědomí výběr dodavatele - společnost CHAMI Stav s.r.o., IČ 
28656792, se sídlem Václavovická 1786, 739 34 Šenov, a smlouvu o dílo s touto 
společností na stavbu „ZŠ Petřvald – spojovací krčky – energetická opatření“ a 
doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení. Nabídková cena je 2 722 563,22 Kč bez 
DPH (3 294 301,50 Kč). 
 
Starosta předložil zastupitelstvu návrh Smlouvy o dílo na stavbu „ZŠ Petřvald – 
spojovací krčky – energetická opatření“, která se uzavírá mezi smluvními stranami: 
Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ: 00298263 
a společností CHAMI Stav s.r.o., Václavovická 1786, 739 34 Šenov, IČ: 28656792.  
 
Smlouva o dílo je p řílohou č. 2 tohoto zápisu.   
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 



Anonymizovaný zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 20.6.2016 Stránka 8 z 10 

Ing. Veřmiřovská – byli vybráni jako nejnižší nabídka? 
 
Ing. Fabiánová - byly vyhodnoceny 4 nabídky a jako nejlevnější byla vybrána nabídka 
společnosti CHAMI Stav s.r.o., IČ 28656792, cenová nabídka byla nejlevnější. Cena 
díla byla stanovena na 2 722 563,22 Kč bez DPH.  
 
Ing. Veřmiřovská – máme o firmě nějaké reference?  
 
Ing. Fabiánová – je to součástí výběrového řízení. Firma bude mít subdodavatele na 
střechu. Předpokládaný termín dokončení je 20.8.2016, to je špatně řešeno, za každou 
cenu to bude 20.8.2016 a pak se bude pracovat na venkovních úpravách.  
 
Ing. Veřmiřovská – z toho vyplynulo, že součástí oprav není oprava stropů. Stropy 
vypadají velmi nevzhledně.  
 
Ing. Fabiánová – ano, součástí nabídky nebyla podhledy, je tam zateplení shora. Při 
pracích osekáme obklady a pak se uvidí, uděláme nové sádrokartonové stropy. Vnitřní 
úpravy jsme neřešili, protože jsme hleděli na cenu.  
 
Ing. Moravec – TJ nedostala dotaci, o kterou žádala, jak je to s dotací na krčky? 
 
Ing. Fabiánová – na opravu krčků v ZŠ jsme dotaci také nedostali. 
 
Ing. Moravec – já chci do usnesení dát nabídkovou cenu.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 7/14/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu „ZŠ Petřvald – spojovací krčky 
– energetická opatření“ na částku 2 722 563,22 Kč bez DPH se společností CHAMI 
Stav s.r.o., Václavovická 1786, 739 34 Šenov, IČ: 28656792 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Žádost o finan ční dar na opravu kaple na Dvorku  
 
Ve smlouvě „o poskytnutí p říspěvku z prost ředku Česko-n ěmeckého fondu 
budoucnosti“  ze dne 3.2.2016, se obec Petřvald zavázala rekonstruovat kapli na 
Dvorku v minimální částce 300.000,- Kč. Z čehož 150.000,- Kč je příspěvek ze strany 
Česko-německého fondu budoucnosti a 150.000,- Kč minimální spoluúčast obce.    
Mezitím však farnost Petřvald jako vlastník kaple obdržela dotaci na rekonstrukci kaple 
na Dvorku, která se bude provádět v měsících červenci a srpnu 2016.  Obec Petřvald 
proto již nemá možnost použít získaný příspěvek ve smyslu smlouvy, a na řadu přichází 
jen jeho případné vrácení. 
K tomu, aby farnost Petřvald mohla provést rekonstrukci kaple, musí do toho zapojit i 
vlastní finanční prostředky jako spoluúčast. Finanční prostředky však nemá. Po 
předběžné dohodě s Česko-německým fondem budoucnosti lze příspěvek, který získala 
na tuto akci ve výši 150.000,- Kč obec Petřvald, převést na farnost Petřvald. A protože 
se Česko-německý fond budoucnosti sejde až v měsíci září, nebude tento předběžný 
souhlas potvrzen dodatkem ke smlouvě či novou smlouvou. 
Z toho důvodu a v časové tísni se obrací farnost Petřvald na obec Petřvald s žádosti o 
finanční dar na opravu kaple na Dvorku ve výši 150.000,- Kč. Tyto prostředky musí 
vedle získané dotace zapojit na opravu kaple jako svou povinnou spoluúčast. 
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V září, po zasedání Česko-německého fondu budoucnosti, by pak obec Petřvald měla 
být oficiálně vyvázána z povinnosti provést opravu kaple, (která už mezitím bude 
hotová) a částku 150.000,- Kč, kterou jsme již dříve od fondu obdrželi, bychom mohli 
oficiálně převést na farnost Petřvald. A tento krok místo v září provedeme již teď, kdy na 
ně převedeme částku 150.000,- Kč. Kdyby nastala varianta, že Česko-německý fond 
budoucnosti bude chtít prostředky vrátit (což se nepředpokládá), tak dar pro farnost 
Petřvald by zůstal krytý z naší spoluúčasti na zmíněné opravě kaple na Dvorku.  
Pokud vše proběhne podle předpokladů, nebude se obec na opravě kaple fakticky 
vůbec podílet – peníze na opravu kaple poplynou z Česko-německého fondu 
budoucnosti a získané dotace z Ministerstva zemědělství. 
 
Diskuse:  
Starosta – má někdo k navrženému bodu programu připomínku nebo návrh? 
 
Administrátor farnosti – zastupitelstvo souhlasilo a dali jste 150 000,- Kč. Česko-
německý fond budoucnosti se schází vždy na konci roku a to v devátém měsíci. 
Biskupství připraví dohodu pro obec, farnost a fond. Je to již předjednáno. Kaple bude 
již v září opravená a fond bude mít jistotu, že oprava proběhla.  
 
Ing. Moravec – rozpočet je 300 tis. Kč?  
 
Administrátor farnosti – ne, 500 tis. Kč.  
 
Ing. Moravec – 150 tis. Kč německý fond, dále dotace ze ŽP.  
 
Administrátor farnosti – ŽP může dát max. 70 %. Obec dá dar a pak se finance 
přeúčtují.  
 
Starosta p ředložil návrh usnesení č. 8/14/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Římskokatolické farnosti Petřvald u Nového 
Jičína, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 84, 742 60 Petřvald, IČ: 60336358 na opravu kaple na 
Dvorku ve výši 150.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
Starosta dal o předloženém návrhu hlasovat. ( 11 pro, 0 proti, 0 se zdrž.) 
Návrh usnesení byl schválen.  
 
 
Diskuse:  
 
Starosta – proběhne oprava plotu mezi MŠ a vrakovištěm. Rozpočet je ve výši 79 tis. 
Kč. Opravy proběhnou v měsíci srpnu.  
Vybuduje se parkoviště u školy. Staré parkoviště bude sloužit pro kola. Je to plánováno 
na prázdniny. 
Práce na budově č.p. 160 pokračují. Dole chceme vybudovat společenskou místnost. 
Nabídka na vyhotovení projektové dokumentace by vyšla na 110 tis. Kč. Je to drahé, 
proto to bude zpracovávat někdo jiný.  
 
Ing. Fabiánová – připravujeme nové webové stránky obce Petřvald. Dále v měsíci srpnu 
2016 chceme provést odhlučnění tělocvičny v mateřské škole. 
 
MVDr. Drastich – můžeme koupit pozemek nad školkou?  
 
Starosta – metr čtvereční nabízí za 900,- Kč. 
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RSDr. Šrámek – mám dotaz na pana Drasticha, jak pokračuje Územní plán, kdy ho 
budeme schvalovat?  
 
MVDr. Drastich – jednání pokračuje, vypadá to tak, že letiště ustoupí CHKO. Pokud si 
přejete, zašlu všem emailové zprávy z našich jednání.  
 
Starosta – ještě informaci ohledně vrtulníků – byl jsem informován, že tato akce se 
ukončí za 6 týdnů.   
 
Ing. Fabiánová – chceme opravit křížek na Hartech. Na pozemek pod ním je stále 
zástavní právo. Do pouti by se měl opravit.  
 
Ing. Moravec – už víte, jak se budou přidělovat byty na č.p. 160?  
 
Starosta – to ještě nevíme, chceme z toho udělat startovací byty, s krátkou dobou 
nájmu. 
 
X.Y. –  prosím o úpravu retardérů, které jsou na Havlíkové ulici. Jsou instalovány blízko 
kopce a pro kolaře je to nebezpečné.  
 
 
Starosta prohlásil zasedání zastupitelstva za ukon čené v 18.05 hodin. 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 23.6.2016 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:              ………………………………. 
                         Ivana Šindlová 
 

                    
 
                     ………………………………. 
                     Michal Hekele 
 

 

Starosta obce:              ………………………………. 
               Václav Kološ  
 
 
 


