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Příspěvky do zpravodaje doručte k 15. dni měsíce do knihovny nebo na OÚ. 
  

Vážení spoluobčané, 
 

závěr roku je vždy časem pro bilancování toho co se 
povedlo udělat, i toho co nás čeká.  
 

Obec Petřvald v roce 2015 realizovala kromě různých 
drobných oprav chodníků, kanalizací a komunikací i 
několik akcí, které bych zde rád připomněl. Finančně jsme 
přispěli na opravu střechy petřvaldského kostela a na 

rekonstrukci kaple sv. Antonína Paduánského v Petřvaldíku. Podařilo se také 
znovu zprovoznit prodejnu řeznictví v budově na náměstí a zároveň zpracovat 
projekt na obnovu čtyř bytových jednotek v téže budově a na využití prostor po 
bývalé mlékárně, kde plánujeme vytvořit komunitní centrum. 
 

S přispěním dotací byla realizována instalace nového bezdrátového rozhlasu, 
který je součástí protipovodňového systému obce a také koupě hasičského auta 
pro SDH Petřvaldík. V Petřvaldíku bylo vyčištěno Mlýnisko a byl vybudován 
nový chodník od DPS směrem k hasičskému areálu na hřišti. Dvě velké letošní 
akce se týkaly odpadů. Podařilo se zajistit užívání sběrného dvora ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí k ukládání elektro, velkoobjemového a nebezpečného odpadu a z 
dotací byly pořízeny kompostéry na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, 
které občané dostali k užívání zdarma. 
 

V příštím roce nás čeká oprava smuteční obřadní síně, výměna oken a střechy na 
staré škole a také výměna oken na poště a v sokolovně. Plánujeme úpravu 
spojovacích chodeb v základní škole a vybudování veřejného osvětlení v části 
nad Hartami. Budou se realizovat dopravně bezpečnostní opatření v prostoru u 
základní školy, která zahrnují přechody pro chodce a vybudování autobusové 
zastávky. Proběhne také spousta menších akcí, které budou zaměřeny zejména 
na nezbytnou údržbu nemovitostí v majetku obce.  
 

Z kulturních akcí nás čekají 4. června 2016 Krmášové erbovní slavnosti 
v Petřvaldíku a 11. června 2016 Erbovní slavnosti v Petřvaldě. Následně 
proběhne společenská akce k výročí zrušení obce Harty a přesídlení části jejích 
obyvatel do Petřvaldu. Připravujeme také tradiční setkání seniorů a rozsvěcení 
vánočního stromu. 
 

Věřím, že se podaří všechny plánované akce úspěšně zrealizovat k užitku a 
prospěchu všech obyvatel obce. Při této příležitosti Vám také přeji klidné prožití 
vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody. 

Václav Kološ, starosta obce 
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Otevírací doba o svátcích 
 

Z důvodu čerpání dovolené bude omezena otevírací a ordinační doba 
během vánočních svátků. 
 

Obecní knihovna v Petřvaldě 
22. - 31. 12. 2015: zavřeno 
 

Praktický lékař MUDr. Švidrnoch 
21. a 22. 12.: 7.00 - 12.00 h 
23. 12.: zavřeno 
28. - 30. 12.: 7.00 - 11.00 h 
31. 12.: zavřeno 
 

Dětská lékařka MUDr. Váhalová 
28. - 31. 12.: zavřeno 
 

Rehabilitace 
21. 12. 2015 - 1. 1. 2016: zavřeno 
 

Akutní případy ošetří lékařská služba první pomoci. 
 

Omezení provozu sběrného dvora 
 

V zimních měsících bude z důvodu snížené frekvence využívání omezen 
provoz sběrného dvora ve Staré Vsi nad Ondřejnicí pro občany naší obce. 
 

Pro občany Petřvaldu a Petřvaldíku je sběrný dvůr do konce roku 2015 uzavřen.  
V roce 2016 budou sběrné soboty 16. a 30. ledna, 13. a 27. února. V měsíci 
březnu a dále bude sběrný dvůr pro občany naší obce otevřen již každou sobotu. 

 
Vývoz popelnic o vánočních svátcích a v novém roce 2016 

 

Protože rok 2015 končí lichým týdnem a rok 2016 začíná také lichým 
týdnem, bude vývoz čtrnáctidenních popelnic následující. 
 

V Petřvaldě (kde se vyváží v sudé středy) proběhne vývoz: 
středa 23. 12. 2015 
středa 6. 1. 2016 
středa 13. 1. 2016 
středa 27. 1. 2016 
 

V Petřvaldíku (kde se vyváží v liché středy) proběhne vývoz: 
středa 30. 12. 2015 
středa 6. 1. 2016 
středa 20. 1. 2016 
 

Vývoz týdenních popelnic zůstává beze změn.  
 
 
 



Petřvaldský zpravodaj                               prosinec  2015                                    strana 3 

 

Ceník vývozu popelnic obce Petřvald pro rok 2016 
 

Rada obce na své schůzi dne 9. 12. 2015 schválila ceník vývozu popelnic pro 
rok 2016. 
 

Tarif Popelnice Četnost vývozu Počet Obec 2016 
P101 70 litrů 1x 14 dní 50 1350,00 Kč 
P111 70 litrů 1x týdně 0 2250,00 Kč 
P191 70 litrů 1x měsíc 12 750,00 Kč 
P201 110 litrů 1x 14 dní 366 1650,00 Kč 
P211 110 litrů 1x týdně 43 2750,00 Kč 
P261 110 litrů 1x týdně zima/1x 14 dní léto 11 2300,00 Kč 
P271 110 litrů 1x týdně v zimě 4 1800,00 Kč 
K111 1100 litrů 1x týdně 1 10700,00 Kč 
 
 

Změny v oblasti úpravy daně z nemovitostí 
 

Změna je platná od 1. 1. 2016. 
 

Dokončením obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Petřvald 
dochází ke změně parcelních čísel a převodu pozemků vedených ve 
zjednodušené evidenci (PK) do evidence KN. Poplatníkem daně z pozemků 
vedených v katastru nemovitostí (KN) je vlastník pozemků. Nájemce může být 
poplatníkem daně pouze u pronajatých pozemků evidovaných v katastru 
nemovitostí zjednodušeným způsobem (PK). 
 

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník 
povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat. V těchto případech lze 
daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového 
přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a 
výpočet celkové daně. 
 

Podrobnější informace získáte přímo na Finančním úřadě v Kopřivnici. 
 

Odstávka systému OP a CD 
 

Ve dnech 24. - 31. prosince 2015 proběhne odstávka systému pro nabírání 
žádostí a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. 
 

Důvodem jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. Podávat 
žádosti o vydání OP a CP a předávat vyrobené doklady bude možné nejpozději 
do 23. 12. 2015 včetně. 
V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude 
vybírán správní poplatek. 
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Upozornění pro vlastníky vozidel 
 

Vyřazení vozidla z provozu (dříve tzv. depozit neboli dočasné vyřazení 
vozidla). 
 

Vozidlo dočasně vyřazené před 30. 6. 2013 - vlastník vozidla je povinen do 31. 
12. 2015 ohlásit úřadu obce s rozšířenou působnosti adresu umístění a účel 
využití vozidla. Pokud tak neučiní, vozidlo zanikne! 
Vozidlo dočasně vyřazené po 1. 7. 2013 - pokud vyřazení vozidla (depozit) 
trvá od 1. 7. 2013 je vlastník vozidla povinen do 31. 12. 2015 ohlásit úřadu obce 
s rozšířenou působností adresu umístění a účel využití vozidla. Pokud tak 
neučiní, vystavuje se finanční sankci až do výše 50.000 Kč, vozidlo nezaniká. 
 

Doporučujeme občanům, aby se včas informovali o možném omezení provozní 
doby příslušného úřadu v době vánočních svátků. 

 
Terminál Dubina 

 

Od 13. 12. 2015 dochází zároveň se zprovozněním přestupního terminálu 
Dubina v Ostravě k významným změnám v provozu příměstských linek ze 
směru od Kopřivnice a Brušperku do Ostravy. 
 

Novým přestupním bodem je terminál Dubina. Linky do Ostravy budou nově 
projíždět tímto terminálem a méně vytížené spoje zde budou ukončeny a 
nahrazeny tramvajovou dopravou. Terminál nabízí bezbariérový přestup 
z autobusů na tramvaje. 
Směr centrum (po Místecké) - linky 1 a 10 
interval ve špičce cca 5 min., v pracovní dny dopoledne 10 min., večer a o 
víkendech 20 min. 
Směr Vítkovice a Mariánské Hory - linky 3 a 12 
interval v pracovní dny cca 5 min, večer a o víkendech cca 10 min. 
Směr Svinov a Poruba - linka 17 
interval v pracovní dny 10 min, večer a o víkendech 20 min. 
Směr Zábřeh a Výškovice - linka 15 
interval ve špičce 10 min, mimo špičku 20 min. 
 
Na novou zastávku uvnitř terminálu budou zajíždět i autobusové linky č. 26, 55 
a 59 ve směru ze Staré Bělé. Ve směru z Ostravy je každý spoj veden přímo 
z tohoto terminálu nebo má přípoj ze spoje vedeného z terminálu, tzn. když 
přijedete do terminálu Dubina, tak se do své obce dostanete vždy prvním 
možným spojem. Při čekání na spoj mohou cestující využít zázemí přilehlého 
hypermarketu. 
 
Podrobnější informace najdete na webových stránkách obce nebo na 
www.kodis.cz 
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Farnost Petřvald 
 

V neděli 6. prosince 2015 se konala v kostele sv. Mikuláše v Petřvaldě 
poutní mše svatá za všechny živé a zemřelé farníky a dárce, kteří se 
zasloužili o opravu našeho kostela od roku 2000. 
 

V období těchto 15 let se podařilo na našem kostele opravit fasádu, byla 
vyměněna elektroinstalace, byly instalovány nové podlahy, proběhla výmalba 
interiéru kostela a byla položena drenáž kolem kostela. V letošním roce jsme 
dovršili toto dílo novou střechou. 
 

Chci touto cestou ještě jednou poděkovat starostům obce panu Vojtěchu 
Myškovi, Zdeňku Pexovi, Václavu Kološovi a všem členům zastupitelstva obce 
za jejich zájem o kulturní památku místního významu v naší obci. Velký dík 
patří také Sboru dobrovolných hasičů v Petřvaldíku, který velkou měrou přispěl 
k opravě kaple v místní části naší krásné obce. 
 

U této příležitosti jsem požádal Svatý stolec o požehnání pro naše občany za 
pomoc při této náročné rekonstrukci a také zároveň při rekonstrukci kaple 
v Petřvaldíku. Na závěr mše svaté jsem předal listinu, kterou JEHO SVATOST 
FRANTIŠEK ZE SRDCE UDĚLUJE APOŠTOLSKÉ POŽEHNÁNÍ 
VÁCLAVU KOLOŠOVI (představiteli obce) S OBČANY A VYPROŠUJE 
HOJNOST MILOSTÍ, NEBESKÝCH DARŮ A TRVALOU OCHRANU 
PANNY MARIE.  Ve stejném znění bylo uděleno požehnání Jeho Svatosti také 
Pavlu Drastichovi a občanům Petřvaldíku. 
 

Závěrem Vám všem chci popřát Požehnané svátky vánoční, radost z Kristova 
narození a do roku 2016 hodně Boží milosti. 
 
Vánoční bohoslužby 2015 
24. 12. 2015 Půlnoční Mše sv.  
15.30 h Trnávka, 20.00 h Mošnov, 22.00 h Petřvald 
25. 12. 2015 Slavnost Narození Páně  
7.30 h Mošnov, 8.45 h Trnávka, 10.00 h Petřvald 
26. 12. 2015 Svátek sv. Štěpána  
7.30 h Mošnov, 8.45 h Trnávka, 10.00 h Petřvald 
27. 12. 2015 Pobožnost u jesliček 
14.30 h Petřvald 
1. 1. 2016 Nový rok  
7.30 h Mošnov, 8.45 h Trnávka, 10.00 h Petřvald 
 

Váš duchovní správce P. ThLic. Tomasz Sebastian Juszkat, ThD. 
 

TJ Petřvald 
 

TJ Petřvald na Moravě děkuje svým členům, fanouškům a petřvaldským 
občanům za činnost a podporu sportu v naší obci. Přejeme všem krásné 
svátky a hodně štěstí, zdraví a životní pohody v roce 2016. 
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Raduj se z pohybu 
 

V úterý 29. 12. 2015 od 16.00 h proběhne v sokolovně další ročník 
vánočního cvičebního maratonu. 
 

Prezence proběhne od 15.45 h. Cena jednotlivé lekce (cvičební hodiny) je 
30,- Kč. S sebou si vezměte karimatku, cvičební obuv, oblečení a pití. 
Program: 
16.00 - 16.50 h AEROBIC 
17.00 - 17.50 h BALÓNY 
18.00 - 18.50 h POSILOVÁNÍ 
19.00 - 19.50 h RELAX 
 

Srdečně zveme všechny milovníky pohybu a těšíme se na setkání!  
 

Mikuláš s dětmi z Dětského domova Ostrava - Hrabová 
 

V sobotu 5. 12. 2015 se v petřvaldské hasičské zbrojnici uskutečnila 
Mikulášská nadílka pro děti z Dětského domova Ostrava - Hrabová.  
 

Tuto akci stejně jako v loňském roce uspořádali hokejisté HC SDH Petřvald ve 
spolupráci se Základní školou Petřvald. Program večera byl opravdu „nabitý“. 
Žáci základní školy Petřvald roztančili všechny přítomné děti v rytmu zumby. 
Děti i dospělí měli možnost ozdobit si v průběhu celého večera vánoční 
perníčky, které si pak mohli odnést domů. Nejdůležitějším okamžikem byl 
příchod Mikuláše, čerta a anděla. Mikuláš s andělem působili vlídně a laskavě, 
zato čert byl letos opravdu ďábelský, takže některým dětem bylo až do pláče. 
Naštěstí všechny svůj strach překonaly a postupně zazpívaly Mikuláši písničku, 
za což byly odměněny balíčkem sladkostí, které pro ně připravili hokejisté HC 
SDH Petřvald. 
 

Po mikulášské nadílce se rozproudila zábava ve formě her - oblíbená „papírová 
koulovačka“, „honička s ocásky“, „podlézání klesající překážky“ nebo nová 
soutěž - štafeta družstev ve „florbalovém slalomu“. Herní nálada strhla jak děti, 
tak jejich vychovatele, ale i samotné organizátory her z řad zaměstnanců a 
bývalých žáků ZŠ Petřvald, takže se nakonec do hry zapojili téměř všichni. 
 

V průběhu večera se děti měly možnost občerstvit v kuchyňce, kde pro ně byl 
připraven párek v rohlíku, oplatek a nápoje, které dětem servírovali fandové HC 
SDH Petřvald a dále také hranolky, které pro děti připravili manželé Hýlovi a 
personál restaurace Na Roli. Dopravu dětí z DD Ostrava - Hrabová zajistila obec 
Petřvald. Všem sponzorům tímto moc děkujeme!!! Poděkování patří také všem 
lidem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli a věnovali svůj čas pro dobrou věc. 
Dětský smích, radost a ujištění dětí z dětského domova, že se těší, až do 
Petřvaldu přijedou zase, jsou snad největším oceněním a známkou toho, že se 
tato akce skutečně povedla. 

za organizátory akce Pavla Veřmiřovská 
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Šachový klub Petřvald v krajské soutěži 2015/16 
 

Po postupu z okresu do kraje jsme tušili, že budeme bojovat spíše o příčky 
na konci tabulky, což se bohužel potvrdilo. 
 

Kalendářní rok 2015 zakončíme po čtyřech kolech dokonce až na místě 12., tedy 
na tom posledním. Utkání s Frenštátem 2,5:5,5, Mariánskými Horami 1:7, 
Mořkovem 2:6 a Šenovem 2:6 jsme všechna prohráli. Nadějí nám je, že s nulou 
jsou stejně jako my týmy 10. VOKD Poruba a 11. Kopřivnice „B“. Novoroční 
předsevzetí je tedy jasné - získat v roce 2016 alespoň čestný bod. 
 

Za všechny členy našeho klubu přeje pohodové svátky a úspěšnější rok budoucí. 
Marek Tománek, předseda ŠK Petřvald 

 
 

Tříkrálová sbírka 2016 
 

Pomalu se blíží nový rok a s ním již 16. ročník Tříkrálové sbírky. 
 

Začátkem ledna u Vašich dveří opět zazvoní koledníci - tři králové a budou Vám 
nejen přát vše dobré v novém roce, ale také Vás žádat o finanční příspěvek na 
projekty Charity. 65 % vybraných peněz, které zůstávají Charitě Studénka, 
bychom v roce 2016 rádi využili na finanční podporu volnočasových aktivit dětí 
z obcí, kde se sbírka realizuje, podporu pečovatelské služby ve Studénce, 
Pustějově, Bartošovicích, Albrechtičkách a Velkých Albrechticích a na nákup a 
údržbu zdravotnických a kompenzačních pomůcek. 
 

V letošním roce pro Charitu Studénka tři králové koledovali v 15 obcích, 
zapečetěno bylo 100 pokladniček a celkem jste přispěli částkou 563 047 Kč. 
Výtěžek byl použit na podporu provozu pečovatelské služby, zakoupení a 
opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek a letos také poprvé na 
podporu volnočasových aktivit dětí. Takto jsme podpořili 48 dětí celkovou 
částkou 24 360 Kč. Část peněz směřovala na celostátní projekty a humanitární 
pomoc. 
 

Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, kterou pomáháte všem 
potřebným. Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2016 Vám přejí 
pracovníci Charity Studénka. 

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS, koordinátor sbírky 
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Rozsvěcení vánočního stromu v Petřvaldě – poděkování 
 

Páteční odpoledne 27. 11. 2015, které patřilo již tradičnímu „Rozsvěcení 
vánočního stromu“, dýchlo na všechny účastníky příjemnou vánoční 
atmosférou. Tu vytvořily především děti mateřské školky a žáci základní školy 
svým vystoupením, které s nimi připravily jejich paní učitelky.  
Základní škola měla stejně jako v předchozích letech vyhrazen svůj stánek, kde 
jsme vám rádi nabídli vánoční perníčky, perníkové chaloupky, adventní věnce-
perníkové i neperníkové a spoustu dalších vánočních dekorací, na jejichž výrobě 
se podílel kolektiv zaměstnanců základní školy. V naší nabídce nesměla chybět 
také grilovaná krkovička a vánoční svařák. Aby si tyto lahůdky mohli rodiče 
v klidu vychutnat, zorganizovali jsme pro jejich děti vánoční dílnu.  V rámci ní 
měly děti možnost vyrobit si vánoční dekoraci - sněhuláčka s pomocí našich 
paní vychovatelek.  
Děkujeme tímto všem občanům, kteří si z naší nabídky vybrali, neboť svým 
nákupem přispěli dětem naší základní a mateřské školy. Zisk z této akce činí 
ca.10tis.Kč a bude využit stejně jako v předchozích letech ve prospěch našich 
dětí a žáků.   
Věříme, že vás kulturním programem a nabídkou našich výrobků přilákáme i v 
příštím roce a opět si tuto hezkou předvánoční akci užijeme ☺ 
       za Základní školu a Mateřskou školu Petřvald – Pavla Veřmiřovská 
 
 
 
OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 
Děkujeme srdečně všem dobrovolníkům, čtenářům, návštěvníkům a příznivcům 
knihovny za spolupráci a podporu v uplynulém roce. Zároveň přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků a těšíme se na setkání v roce 2016!  

 

Kamila Plisková, knihovnice 
Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková 
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Anonymizované usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, 
konaného dne 30. 11. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 

1/9/2015 schvaluje program svého 9. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

2/9/2015 zařazuje „Zápis z 6. schůze finančního výboru obce Petřvald ze dne 
14. 10. 2015“ na program svého 9. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

3/9/2015 zařazuje „Návrh odměn členům finančního výboru“ na program 
svého 9. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

4/9/2015 zařazuje „VIII. rozpo čtové opatření obce Petřvald v roce 2015“ na 
program svého 9. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

5/9/2015 zařazuje „Zápis z 2. schůze kontrolního výboru obce Petřvald ze 
dne 12. 11. 2015“ na program svého 9. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

6/9/2015 zařazuje „Návrh odměny členu kontrolního výboru“ na program 
svého 9. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

7/9/2015 „Zápis z jednání výběrové komise – výměna oken v budovách č. p. 
122, č. p. 18, č. p. 6“ na program svého 9. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

8/9/2015 zařazuje bod „Podklad pro projednání v zastupitelstvu – Zateplení 
veřejných budov“ na program svého 9. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

9/9/2015 zařazuje bod „Záv ěr“ na program svého 9. zasedání dle předloženého 
návrhu. 
 

10/9/2015 bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 8. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 16. 9. 2015. 
 

11.1/9/2015 volí za ověřovatele zápisu 9. zasedání zastupitelstva obce RSDr. 
Karla Šrámka. 
 

11.2/9/2015 volí za ověřovatele zápisu 9. zasedání zastupitelstva obce ing. Pavlu 
Veřmiřovskou. 
 

12/9/2015 rozhodlo, že návrhová komise pro 9. zasedání zastupitelstva obce 
bude mít 2 členy. 
 

13/9/2015 volí za členy návrhové komise pro 9. zasedání zastupitelstva obce 
Michala Hekeleho a MVDr. Pavla Drasticha. 
 

14.1/9/2015 schvaluje Rozpočet obce Petřvald na rok 2016  takto: 
 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši:         22.500 tis. Kč 
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Financování ve výši:                            12.900 tis. Kč 
Celkové zdroje ve výši:                     35.400 tis. Kč  
Celkové výdaje rozpočtu                  35.400 tis. Kč 
V členění dle návrhu Rozpočtu  obce Petřvald na rok 2016 dle přílohy č. 1 
zápisu. 
 

14.2/9/2015 schvaluje závazný ukazatel příspěvkové organizaci Základní škole a 
Mateřské škole Petřvald okres Nový Jičín na rok 2016 ve výši 2.600 tis. Kč. 
 

15/9/2015 schvaluje Smlouvu č. 15233404 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na 
akci „Zavedení systému kompostování BRO vznikajících v domácnostech 
v obci Petřvald“, která se uzavírá mezi Státním fondem životního prostředí 
České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 a 
Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 742 60 Petřvald, IČ 
00298263 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

16/9/2015 bere na vědomí návrh kupní smlouvy o převodu vlastnických práv 
k pozemku parc.č. 1209/27 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, o 
výměře 141 m², která se uzavírá mezi prodávajícími Alenou Horníčkovou a 
Alenkou Vašendovou, obě trvalým pobytem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 109, 742 
60 Petřvald a kupujícím Obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, 
742 60 Petřvald, IČO 00298263. 
 

17.1/9/2015 rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce Petřvald v celkové výši 8.000,- Kč.  
 

17.2/9/2015 rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Petřvald mezi 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 
70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Obcí 
Petřvald, 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175, IČ 00298263, 
zastoupenou Václavem Kološem, starostou obce a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
 

18/9/2015 schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. st. 687 o 
výměře 84 m², vodní dílo, hráz, v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald.  
 

19.1/9/2015 rozhodlo vypustit z návrhu jednacího řádu z čl. 1 Úvodní 
ustanovení poslední dvě věty.   
 
19.2/9/2015 schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Petřvald ze dne 30. 11. 
2015 ke dni 1. 1. 2016.  
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20/9/2015 bere na vědomí termíny konání zasedání zastupitelstva obce Petřvald 
v roce 2016 takto: 18. ledna 2016, 11. dubna 2016, 11. července 2016, 3. října 
2016 a 5. prosince 2016. 
 

21/9/2015 bere na vědomí Zápis z 3. schůze finančního výboru obce Petřvald ze 
dne 29. 4. 2015, Zápis ze 4. schůze finančního výboru obce Petřvald ze dne 31. 
8. 2015 a Zápis z 5. schůze finančního výboru obce Petřvald ze dne 28. 9. 2015.  
 

22/9/2015 bere na vědomí Zápis z 1. schůze kontrolního výboru obce Petřvald 
ze dne 21. 10. 2015.  
 

23/9/2015 bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 
2014/2015 Základní školy a Mateřské školy Petřvald okres Nový Jičín 
příspěvkové organizace. 
 

24/9/2015 bere na vědomí Zápis z 6. schůze finančního výboru obce Petřvald ze 
dne 14. 10. 2015.   
 

25/9/2015 schvaluje odměnu členům finančního výboru obce Petřvald Petře 
Malé, nar. 27.3.1981, trvale pobytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 
467 ve výši 6.240,- Kč a Ing. Martinu Rubinovi, nar. 22.2.1972, trvale pobytem 
742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 386 ve výši 6.240,- Kč za aktivní 
výkon funkce v roce 2015.  
 

26/9/2015 schvaluje VIII. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2015 dle 
přílohy č. 14 zápisu.  
 

27/9/2015 bere na vědomí Zápis z 2. schůze kontrolního výboru obce Petřvald 
ze dne 12. 11. 2015 a doporučuje radě obce zohlednění nálezů kontroly a 
odstranění nedostatků a informaci o zohlednění nálezů kontroly a odstranění 
nedostatků podat na dalším zasedání zastupitelstva obce.   
 

28/9/2015 schvaluje odměnu členu kontrolního výboru Aloisi Vašicovi, nar. 
1.8.1960, trvale pobytem 742 60 Petřvald, Petřvald 1 – Petřvald č.p. 230 ve výši 
3.120,- Kč za aktivní výkon funkce v roce 2015.  
 

29/9/2015 bere na vědomí informaci, že vzhledem k nedostačujícím informacím 
Výběrové komise a nedodání zadávací dokumentace nemůže komise v této věci 
rozhodnout. Proto další rozhodnutí přenechává na zastupitelstvu obce.  
 

30/9/2015 pověřuje Tomáše Malého jako kontaktní osobu ve věci vyřízení 
možných dotací, které by mohla obec Petřvald čerpat na rekonstrukci svých 
budov a výstavbu nových projektů do nejbližšího termínu zasedání 
zastupitelstva obce, tj. 18. 1. 2016 z důvodů termínu podání žádosti a dotace, 
které končí podáním do 31. 3. 2016. 
 
Václav Kološ, starosta 


