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Usnesení 
 ze 44. schůze rady obce Pet řvald, konané dne 12.9.2016 

 
 
Rada obce svým usnesením číslo: 
 
1/44/2016 
schvaluje program své 44. schůze dle předloženého návrhu. 
 
2/44/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých schůzí rady obce. 
 
3/44/2016 
bere na vědomí informaci o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce. 
 
4/44/2016 
bere na vědomí výběr dodavatele - společnost MAKENEX s.r.o., IČ 26833468, se 
sídlem Mošnov 130, 742 51 Mošnov a Smlouvu o dílo s touto společností na stavbu 
„Změna vnitřní dispozice 1. NP objektu č.p. 160, obec Petřvald, parc.č. 50/1 katastrální 
území Petřvald u Nového Jičína“ a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení. 
 
5/44/2016 
schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Petřvald jako pronajímatelem a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 
Praha 3, IČ:04084063 jako nájemcem na pronájem části pozemku parc. č. 792/58 k. ú. 
Petřvald u Nového Jičína o výměře 7,5 m2 a vrchol stavby vodojemu o výměře 28,3 m2 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
6/44/2016 
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, č.j. 1186/2016, na zemní přípojku NN 
pro parc.č. 820/69 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 Josefem Petřekem, IČ 15453278, Císařská 88,  
741 01 Nový Jičín – Loučka a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
7.1/44/2016 
bere na vědomí žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Petřvald okres Nový Jičín Mgr. Xenie Valušákové, o schválení finanční 
spoluúčasti ve výši 10% na projektu vybudování učeben – žákovská kuchyně, jazyková 
učebna, č.j. 1187/2016 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.  
 
7.2/44/2016 
schvaluje zveřejnit na úřední desce záměr prodloužit výpůjčku nemovitého majetku 
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín do 
31.12.2030. 
 
8/44/2016 
bere na vědomí V. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2016 dle přílohy č. 6 
zápisu a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.  
 
9/44/2016 
bere na vědomí zprávu starosty obce o aktuálním plnění rozpočtu obce Petřvald.  
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10/44/2016 
schvaluje zakoupení sady 21 deskových her pro Obecní knihovnu v Petřvaldě za cenu  
3 000,- Kč bez DPH. 
 
11/44/2016 
schvaluje umístění veřejného osvětlení v obci Petřvald - na místní komunikaci č. 16c 
vedoucí od silnice III/4805 (směr Petřvaldík) ke smuteční obřadní síni – pozemek 
parc.č. 308/1 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína.     
 
12/44/2016 
schvaluje opravu hasičského vozidla T 148 RZ – LTA 52-57 firmou TALOSA s.r.o., se 
sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ 61946354 za cenu do 50 000,- Kč bez 
DPH.   
 
13/44/2016 
schvaluje výpověď smlouvy současnému tvůrci webových stránek obce Petřvald Ing. 
Pavlu Náplavovi, Color Studio, Bedřicha Smetany 1446/10a, 725 25 Ostrava, Polanka 
nad Odrou, IČ 47831294. 
 
14.1/44/2016 
ruší usnesení 10.2/42/2016, kterým rozhodla, že 4 bytové jednotky ve II.N.P. domu č.p. 
160, 742 60  Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald budou pronajímány na dobu maximálně  
3 let. 
 
14.2/44/2016 
rozhodla, že 4 bytové jednotky v 1. podlaží domu č.p. 160, 742 60  Petřvald, Petřvald 1 
- Petřvald budou pronajímány maximálně na dobu 3 let s maximálním prodloužením  
2 krát 1 rok. 
 
15.1/44/2016 
vybrala nejlevnější nabídku na výměnu otvorových výplní v objektu restaurace 
Sokolovna od společnosti DEC - PLAST, spol. s r. o., IČ 61943592, Místecká 1111,  
742 58 Příbor, ve výši 323 394,- Kč bez DPH. 
 
15.2/44/2016 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na výměnu otvorových výplní v objektu 
restaurace Sokolovna se společností DEC - PLAST, spol. s r. o., IČ 61943592, 
Místecká 1111, 742 58 Příbor. 
 
16.1/44/2016 
vybrala nejlevnější nabídku na výměnu otvorových výplní v objektu Sokolovny od 
společnosti DEC - PLAST, spol. s r. o., IČ 619 435 92, Místecká 1111, 742 58 Příbor ve 
výši 498 762,- Kč bez DPH. 
 
16.2/44/2016 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na výměnu otvorových výplní v objektu 
Sokolovny se společností DEC - PLAST, spol. s r. o., IČ 61943592, Místecká 1111, 742 
58 Příbor. 
 
17.1/44/2016 
vybrala nejlevnější nabídku na úpravu parkoviště na návsi od společnosti SAMPE s.r.o., 
IČ 27793664, Masarykovo nám. 5/4, 733 01 Karviná Fryštát ve výši 169 895,28 Kč bez 
DPH. 
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17.2/44/2016 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na úpravu parkoviště na návsi se 
společností SAMPE s.r.o., IČ 27793664, Masarykovo nám. 5/4, 733 01 Karviná Fryštát. 
 
18/44/2016 
schvaluje provedení rekonstrukce veřejného osvětlení na návsi Václavem Gelnarem, IČ 
13016156, Petřvald 1 – Petřvald 392, 742 60 Petřvald za smluvní cenu 82 307,- Kč bez 
DPH. 
 
19/44/2016 
schvaluje provedení zelené plochy na návsi zahradnickou firmou Ing. Miroslav Matula, 
ROSTEKVETE.CZ s.r.o., Rychaltice 132, 739 46 Hukvaldy, IČ 71959459 za 
nabídkovou cenu 142 354,46 Kč. 
 
20/44/2016 
schvaluje Smlouvu o dodávce vody, která se uzavírá mezi smluvními stranami: 
vlastníkem Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60  Petřvald, 
IČ: 00298263, nájemcem společností Telcall s.r.o., se sídlem Vršovců 1146/4, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 28640748 a odběratelem Římskokatolickou farností 
Petřvald u Nového Jičína, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 84, 742 60  Petřvald, IČ: 60336358 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
21/44/2016 
rozhodla, že bude majitelům pozemků v Petřvaldě (fyzickým osobám) přidělen dle jejich 
zájmu druhý kompostér. Kompostéry budou přidělovány za stejných smluvních 
podmínek do vyčerpání zásob. 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Kološ 
starosta obce  


