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Usnesení 
 z 41. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 27.7.2016 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/41/2016 
schvaluje program své 41. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/41/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/41/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce. 
 
4.1/41/2016 
schvaluje Smlouvu o vytvoření internetových stránek ev.č. SOD-07-06-2016 se 
společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, 
IČ: 25448714 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.      
 
4.2/41/2016 
schvaluje Smlouvu o provozu internetových stránek ev.č. SOP-007-6-2016 se 
společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, 
IČ: 25448714 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.      
 
4.3/41/2016 
schvaluje Smlouvu o založení a vedení registru oznámení pro účely zákona č. 159/2006 
Sb. ev.č. SR-002-6-2016 se společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem 
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.      
 
4.4/41/2016 
schvaluje Smlouvu o vytvoření internetových stránek ev.č. SOD-08-06-2016 se 
společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, 
IČ: 25448714 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.      
 
4.5/41/2016 
schvaluje Smlouvu o provozu internetových stránek ev.č. SOP-008-6-2016 se 
společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, 
IČ: 25448714 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.      
 
5/41/2016 
schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín pro školní rok 2016/2017:  
1. třída MŠ – max. 20 d ětí (výjimka z po čtu dětí na t řídu) 
2. třída MŠ – max. 28 d ětí (výjimka z po čtu dětí na t řídu) 
3. třída MŠ – max. 28 d ětí (výjimka z po čtu dětí na t řídu) 
 
6/41/2016 
bere na vědomí Zápisy ze schůzí kulturní a sportovní komise obce Petřvald, konaných 
dne 25.4.2016 a 23.5.2016 dle přílohy č. 7 zápisu. 
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7.1/41/2016 
ruší usnesení č. 11/36/2016 z 36. schůze rady obce, kterým schválila zakoupení 
ukazatele rychlosti motorových vozidel GEM CDU 2605 ZEUS dle cenové nabídky ve 
výši 157 615,- Kč. 
 
7.2/41/2016 
schvaluje zakoupení ukazatele rychlosti motorových vozidel GEM CDU 2605 ZEUS od 
společnosti GEMOS CZ spol. s r.o., se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice,  
IČ: 25065238 dle upravené cenové nabídky ve výši 168 336,- Kč. 
 
8/41/2016 
schvaluje Servisní smlouvu na Ukazatel okamžité rychlosti GEM SDU 2605 se 
společností GEMOS CZ spol. s r.o., se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice,  
IČ: 25065238 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
9/41/2016 
schvaluje IV. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2016 dle přílohy č. 10 zápisu.  
 
10/41/2016 
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o právu provést stavbu, č.j. 987/2016, na zemní přípojku NN pro parc.č. 40/1 v k.ú. 
Petřvald u Nového Jičína se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, 
Děčín IV. - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci 
společností NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem 738 01 Frýdek – Místek, Sadová 609,  
IČ: 28633504 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
11/41/2016 
bere na vědomí žádost č.j. 983/2016 vlastníků pozemku parc. č. 1209/29 v kat. území 
Petřvald u Nového Jičína a pověřuje JUDr. Miroslava Pavelku, IČ: 45071042, 
vypracováním odpovědi. 
 
12/41/2016 
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku SONS, Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, se sídlem Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín,  
IČ: 65399447, ve výši 2 000,- Kč. 
 
13/41/2016 
ruší své usnesení 5/38/2016 ze dne 6.6.2016, kterým byl radou obce schválen 
pronájem části nebytových prostor ( zasedací místnost, kuchyňka a WC ) nacházejících 
se v prvním poschodí budovy č.p. 18, 742 60 Petřvald , Petřvald 1 – Petřvald, na 
pozemku parc. č. st. 144 v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald za účelem 
provozování klubovny skautského oddílu Junák-český skaut, Středisko Albrechtičky,  
IČ: 488808539. 
 
14/41/2016 
schvaluje provedení oplocení východní strany areálu Mateřské školy v Petřvaldě 
z betonových desek dle cenové nabídky Patrika Hýla, Staroveská 91, 739 23 Stará Ves 
nad Ondřejnicí, IČ: 66167868, ve výši 79 408,- Kč (vč. DPH). 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


