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MK ČR E 10176                                                                                                                   5/2016  květen 
 

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

Informace pro občany 
 

Přinášíme pravidelné informace pro občany obce. 
 

Upozorňujeme občany na nové praktiky různých podomních prodejců a 
prodejců energií, kteří si telefonicky domlouvají schůzky a na základě toho 
chodí po obci a vnucují lidem své služby a zboží. Ohrazují se tím, že jsou 
s občany domluvení, takže je není možno z obce vykázat. Prosím občany, aby si 
dávali pozor na to, s kým si domlouvají návštěvu a koho si pouštějí do domu. 
 

V obcích byly na sběrných místech umístěny kontejnery na oleje a tuky 
z domácnosti. Apelujeme na občany, aby do popelnic vhazovali pouze olej 
v dobře zašroubovaných PET lahvích (ne skleněné láhve). Tyto kontejnery 
nejsou určeny na olej z automobilů. 
 

Obec průběžně realizuje plánované opravy a rekonstrukce obecních budov a 
ploch. V současnosti probíhá výběr dodavatele na přestavbu bytů v budově č. p. 
160 na návsi, začátek rekonstrukce je plánován na červen tohoto roku. 
V průběhu měsíce dubna byla dokončena rekonstrukce zpevněné plochy pod 
hasičárnou, oprava hřbitovního oplocení a výměna oken v budově staré školy. 
Připravujeme také rekonstrukci spojovacích chodeb v areálu základní školy, 
která se uskuteční během prázdninových měsíců. 
 

Opětovně žádáme občany, kteří si nevyzvedli na obci kompostér k likvidaci 
biologického odpadu, aby tak neprodleně učinili. Ke každému číslu popisnému 
je určen 1 ks kompostéru. 
 

Prosíme občany, aby do kontejneru na zelený odpad (přistaveného pod 
sokolovnou) neukládali větve a jiný odpad. 

Václav Kološ, starosta obce 
 

 

Soutěž mladých hasičů 
 

Hasiči Petřvaldík zvou občany a mládež na soutěž mladých hasičů, která se 
uskuteční v neděli 29. 5. 2016 od 8.30 h na hřišti v Petřvaldíku. 
 

Soutěžit se bude v kategoriích mini, mladší žáci a starší žáci. Přijďte povzbudit 
domácí soutěžící! 

Zlatuše Čiberová, SDH Petřvaldík 
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Stavění máje v Petřvaldě 
 

V sobotu 30. dubna 2016 petřvaldští hasiči po letech obnovili starou tradici 
stavění májky. 
 

Strom na její zhotovení hasičům věnoval pan Libor Hýl, kterému tímto velice 
děkujeme. Následně ji připravili a nazdobili mladí hasiči s pomocí svých 
tatínků. Za velkého obdivu a nadšení byla vyzvednuta a upevněna do země. 
Upravený kmen podepsali všichni zúčastnění. K dobré náladě přispělo krásné 
počasí, jídlo, pití i soutěže, při kterých se pobavily nejen děti, ale i dospělí. Ti 
následně trénovali požární útok. Akce byla ukončena táborákem a příjemným 
posezením.  
 

Doufáme, že si z ní všichni odnesli nejen spoustu zážitků, ale i chuť a odhodlání 
pokračovat v této tradici i do budoucna. 

Kateřina Břežná, SDH Petřvald 
 

 
Malé okénko do naší přírody - květen 

 

Květen je v přírodě měsícem květů a jejich vůní a také prvních mláďat. 
Kvetou duby, jeřáby, kaštany, akáty, hlohy a z dalekých cest přilétají 
poslední opozdilí tažní ptáci. Jedním z takových opozdilců, který přilétá na 
přelomu dubna a května je i méně známá obyvatelka našich polí křepelka 
polní. 
 

Biologicky je křepelka řazena do řádu hrabavých a jeto jediný pták tohoto řádu 
v Evropě, který na podzim odlétá do teplých krajin. Křepelka na podzim migruje 
přes Středozemní moře do Afriky (Maroko), přeletí i Saharu, a to je na tak 
malého zástupce hrabavých obdivuhodný výkon. Podle staré pověry je každé 
hejno táhnoucích křepelek vedeno jedním chřástalem polním, proto se chřástal 
německy jmenuje der Wachtelkönig, což v překladu znamená král křepelek. Ve 
Starém zákoně se vypráví o zázračném příletu hejna křepelek, který zachránil 
hladovějící Izraelity v Sinajské poušti od smrti hladem. U nás je často tento 
ptáček zmiňován v lidových popěvcích (křepelala křepelička a jiné).  
 
Křepelka je malého vzrůstu – je veliká asi jako kos. Po příletu kohoutci ihned 
obsazují vhodná teritoria a je možné slyšet jejich tak známé hlasité volání „pět 
peněz“. O samičky pak v následném toku svádějí tvrdé boje. Slepička snese do 
malého důlku na zemi 7 – 14 vajíček, po vylíhnutí jsou mláďata nekrmivá a o 
rostlinnou i živočišnou potravu se starají ihned sama. 
 

Křepelka žije v přírodě skrytým životem a není ji lehké pozorovat, milostnou 
píseň samečka je ovšem slyšet hodně daleko a to hlavně večer. Najděte si tedy 
v tomto období vpodvečer místo, kam nedoléhají zvuky civilizace a můžete tuto 
křepelčinu píseň lásky poslouchat; budete již vědět, že někde tam v poli je malý 
srdce rváč, který chce všechny slepičky jen pro sebe… 
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Roman Císař, MS Petřvald 
 

Petřvaldská šerpa 2016 
 

V sobotu 30. dubna uspořádal oddíl volejbalu při TJ Petřvald na Moravě 
již tradi ční pochod Petřvaldská šerpa. Po loňském úspěchu měl i letošní 
ročník start a cíl v areálu petřvaldské přehrady Malé Sedlo. Trasa o délce 
zhruba osmi kilometrů vedla směrem na Trnávku, Starou Ves a zpět. 
 

I když bylo téměř celý týden škaredě, na víkend se vyčasilo a sobotní krásné 
počasí přilákalo na start 116 účastníků. Nejstarším účastníkem byl již tradičně 
pan Alois Demel z Mošnova, nejmladším účastníkem se letos stal Lukáš 
Šrámek. Nejrychleji do cíle doběhla Monika Blahutová společně s Markem 
Šimečkem a to v čase 62 minut. Jen o minutu později dorazila do cíle Darka 
Salvetová. Naše uznání zaslouží i trojice Radim Myška, Pavel Piskoř a Darka 
Salvetová, kterým se nechtělo dlouho čekat na zbytek pochodujících, a dali si 
celou trasu ještě jednou. 
 

Po loňském úspěchu i letos organizátoři připravili zpestření ve formě soutěže 
„jarní obnova mozkových buněk“. Na trase bylo rozmístěno celkem 5 stanovišť, 
kde si mohli účastníci pochodu otestovat své vědomosti z oblasti rybářství, 
myslivosti a zvířecí říše celého světa; vyzkoušet si paměť a orientaci v prostoru. 
V cíli čekal na soutěžící poslední úkol zaměřený tematicky na 30. dubna a pálení 
čarodějnic. Při občerstvení si pak každý účastník soutěže mohl zkontrolovat 
výsledky a ověřit si své znalosti. Na závěr akce byl připraven oheň, aby si každý 
mohl upálit svou čarodějnici. 
 

O přípravu akce se jako obvykle postarali Marek a Míša Poláškovi, zázemí a 
občerstvení měla na starosti Martina Dlouhá. Za pomoc s administrativou 
děkujeme Haně Rozehnalové a za pomoc v kuchyni Láďovi Vavrečkovi. Rádi 
bychom poděkovali i našim sponzorům firmám Chodura – Beskydské uzeniny, 
4Ever a Colormix. Náš dík patří také Obci Petřvald a Ing. Davidu Tomáškovi za 
poskytnutí areálu pro celou akci. 
 

Letošní ročník posunul laťku zase o něco dále a nám nezbývá než se začít 
připravovat na další ročník, aby byl minimálně stejně úspěšný jako ten letošní. 
Děkujeme všem účastníkům za absolvování pochodu 

Za organizátory Tomáš Dlouhý 
 

Sedlnická sněženka 2016 
 

16. dubna 2016 se uskutečnila pěvecká soutěž Sedlnická sněženka, které se 
zúčastnilo sedm děvčat z mateřské školy. Všechny se moc hezky umístily. 
 

1. místo Karolínka Martiníková 
2. místo Erička Benešová, Markétka Šimíčková, Nikolka Hýlová 
3. místo Nelinka Pavliňáková, Terezka Šimůnková, Karolínka Gebauerová 
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Děvčatům gratulujeme a přejeme další pěvecké úspěchy. 
Kolektiv MŠ 

25 let CHKO Poodří - (ne)obyčejná Odra 
 

Odra – „řeka za humny“, mnozí ji potkáváme natolik často, že se nám stal 
pohled na ni již něčím všedním. Je ale skutečně tak obyčejná? 
 

Odra pramení v lesích vojenského újezdu Libavá. Vojenský újezd je krajinou 
bez osídlení, postupně mohutnící potůček není proto nutné nijak svazovat a Odra 
si proto na většině svého toku zachovala přirozenou podobu. Velká část 
Libavska je zahrnuta do evropsky významné lokality Libavá. Z Libavé již Odra 
vytéká jako říčka a dostává se jí opět mezinárodní ochrany – evropsky 
významná lokalita Horní Odra je oficiální název úseku Odry od Něčínského 
potoka po Jakubčovice n. O. V Moravské bráně pak Odra protéká chráněnou 
krajinnou oblastí Poodří a je její živou páteří v délce 50 km. A konečně u 
Bohumína, významně posílená o Opavu a Ostravici, tvoří přírodní památku 
Hraniční meandry Odry. 
 

Vyjádřeno v číslech – ze 132 km délky toku na území České republiky požívá 
nějakou formu ochrany přírody asi 90 km, tedy více než dvě třetiny. To vše 
svědčí o přírodních hodnotách řeky a nahlíženo tímto úhlem pohledu se 
z obyčejné Odry za humny stává řeka vskutku neobyčejná… 

Ing. Radim Jarošek, Správa CHKO Poodří 
 

 
 
 

Benefiční koncert pro Itibo  
 

V neděli 10. 4. 2016 proběhl v kostele sv. Mikuláše v Petřvaldě Benefiční 
koncert pro Itibo. 
 

Itibo je české zdravotnické zařízení, které se nachází v západní Keni a výtěžek 
benefičního koncertu putoval na podporu jeho provozu. 
 

Posluchači ve zcela zaplněném kostele si vyslechli skladby v podání 
chrámového sboru kostela sv. Mikuláše, houslového a varhanního dua Veroniky 
a Marie Hluchníkových a dua Kláry Šindelkové (housle) a Martiny Myškové 
(varhany), která následně všechny oslnila svým zpěvem. 
 

Koncert přijela svým zpěvem podpořit také schola Biskupského gymnázia 
v Ostravě. Pozvání přijali i t ří vážení hosté, kteří jsou úzce spojeni s tímto 
projektem. Největší vzdálenost (přímo z Afriky) urazil sám manažer projektu 
pan doktor Aleš Bárta, který v Keni tráví 6 měsíců ročně a zachraňuje životy 
mnoha domorodcům. Již deset let tak dělí svůj život mezi Itibo a Pardubice, ze 
kterých pochází… 
 

Na dobrovolném vstupném se vybralo 9.970,- Kč. Moc děkujeme všem, kdo 
akci podpořili svou účastí a finančním příspěvkem! 
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Za organizátory Marie Jędrysková 
 

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 
 

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování 
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Víte, že 
i děti mohou do členských států EU a dalších vybraných evropských zemí 
cestovat na vlastní občanský průkaz? 
 

Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad. Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější. 
Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a má platnost 5 let. Po většině států 
Evropy mohou děti cestovat s občanským průkazem. Cena za vydání OP pro 
dítě do 15 let je 50 Kč a doba platnosti je 5 let. Cestovní doklady jsou hotové do 
30 dnů.  
 

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá 
zákonný zástupce (zpravidla rodič), kterému stačí s dítětem zajít na úřad obce 
s rozšířenou působností (u nás MěÚ v Kopřivnici). K žádosti není nutno 
přikládat fotografii, dítě je foceno přímo na úřadu při podání žádosti, zákonný 
zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte (případně platný 
občanský průkaz nebo cestovní pas dítěte). Lhůta pro vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů, je možno požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů (poplatek 2000,- Kč). 
 

Bližší informace najdete na webu ministerstva vnitra: 
(www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady). Podrobnosti o vízových povinnostech a 
dalších podmínkách vycestování naleznete na webu ministerstva zahraničních 
věcí (www.mzv.cz) v sekcích „cestujeme“ a „informace na cesty“. 
 

 
 

Poděkování za sbírku použitého ošacení 
 

Diakonie Broumov děkuje organizátorům a účastníkům sbírky použitého 
ošacení. 
 

Diakonie děkuje pracovníkům obce za práci při organizování sbírky, které se 
nezištně věnují i přes své vytížení a pracovní povinnosti. Děkuje také všem 
občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat potřebným. Darované věci jsou 
výraznou pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální 
tísni. 
 

Společně tak realizujeme v praxi motto organizace „nepotřebné věci 
potřebným“. 
 

PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie Broumov 
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OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 
 

Celý Petřvald čte dětem 
 

Srdečně zveme všechny děti a rodiče v úterý 24. května 2016 od 16.00 h do 
kulturní místnosti hasičské zbrojnice v Petřvaldě na scénické čtení 
LiSToVáNí z knížky Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti. 

 

Číst z oblíbené dětské knížky budou herci Pavel Oubram a Věra Hollá. 
 

V rámci akce proběhne slavnostní ukončení projektů, které pro děti v průběhu 
školního roku realizovala knihovna ve spolupráci se základní školou (Knížka 
pro prvňáčka, Škola naruby, Fantastický deník). Bude také vyhodnocena 
čtenářská soutěž Lovci perel. 
 

Vstup na akci je zdarma! 
 
 
 

Setkání nad knížkami 
 

Zveme všechny milovníky dobrých knih k dalšímu setkání nad knížkami, 
které proběhne v knihovně v pátek 27. 5. 2016 od 18.00 h. 

 

O vybraných autorech s židovskými kořeny v americké literatuře 20. století nám 
bude povídat a z knížek bude předčítat Venda Brusová. Můžete se těšit nejen na 
zajímavé informace, ale taky na tipy na knihy, které určitě stojí za přečtení. 
 

Pokud jste v poslední době četli knížku, která vás nadchla, vezměte ji s sebou a 
doporučte ji ostatním! 
 

Těšíme se na všechny příznivce dobrého čtení. 
 
 
 

Prázdninový týden v knihovně 
 

Ještě je několik volných míst na prázdninovou akci pro děti (věk 1. – 5. 
třída ZŠ). Mohou se hlásit i děti, které nechodí do knihovny. 
 

Akce se bude konat od pondělka 15. do pátku 19. srpna 2016. Pro děti bude 
vždy od 8.00 do 15.00 h připraven program, který bude přizpůsoben počasí (hry, 
soutěže, výtvarné aktivity). Přihlášky a další informace dostanete v knihovně. 
 

Kamila Plisková, knihovnice 
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Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, 
konaného dne 11.4.2016 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě 

 
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo: 
 
1/12/2016 schvaluje program svého 12. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

2/12/2016 zařazuje bod „Zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce na 
elektronické úřední desce obce Petřvald“ na program svého 12. zasedání dle 
předloženého návrhu. 
 

3/12/2016 zařazuje bod „Hlasování o jednotlivých bodech programu OZ 
jmenovitě“ na program svého 12. zasedání dle předloženého návrhu. 
 

4/12/2016 zařazuje bod „Žádost TJ Petřvald na Moravě, z. s., se sídlem Petřvald 
1 – Petřvald č. p. 122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661, o poskytnutí neinvestiční 
peněžní dotace z rozpočtu obce Petřvald“ na program svého 12. zasedání dle 
předloženého návrhu. 
 

5/12/2016 bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 11. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 26. 1. 2016. 
 

6.1/12/2016 volí za ověřovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce Rudolfa 
Čípa. 
 

6.2/12/2016 volí za ověřovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce MVDr. 
Pavla Drasticha. 
 

7.1/12/2016 volí za člena návrhové komise pro 12. zasedání zastupitelstva obce 
Vladimíra Juráka. 
 

7.2/12/2016 volí za člena návrhové komise pro 12. zasedání zastupitelstva obce 
JUDr. Miroslava Pavelku. 
 

8/12/2016 bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 10. a 11. zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

9/12/2016 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. 
 

10/12/2016 bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Petřvald za uplynulé 
období: 28. – 32. schůze rady obce dle přílohy č. 5 zápisu a pověřuje radu obce 
v pokračování přípravy na realizaci stavebních úprav spojovacích koridorů 
základní školy dle usnesení č. 15/10/2016 zastupitelstva obce ze dne 18. 1. 2016. 
 

11/12/2016 schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření Obce Petřvald za rok 
2015 – Závěrečný účet dle přílohy č. 6 zápisu. 
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12/12/2016 schvaluje účetní závěrku obce Petřvald sestavenou k 31. 12. 2015 
dle přílohy č. 7 zápisu. 
 

13/12/2016 schvaluje 1. rozpočtové opatření obce Petřvald v roce 2016 dle 
přílohy č. 8 zápisu. 
 

14/12/2016 volí za člena rady obce Petřvald RSDr. Karla Šrámka. 
 

15/12/2016 rozhodlo, že odměna RSDr. Karlu Šrámkovi za výkon souběhu 
funkcí člena rady obce a člena zastupitelstva obce ve výši 1.300,- Kč bude 
poskytnuta ode dne zvolení do funkce člena rady obce, a to 11. 4. 2016 včetně. 
 
16/12/2016 bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru dobrovolného 
svazku obcí Regionu Poodří, konaného dne 18. 12. 2015 dle přílohy č. 10 
zápisu. 
 

17/12/2016 schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 z 
podprogramu Knihovna 21. století na projekt „Živá knihovna“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 

18/12/2016 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. 
 

19.1/12/2016 schvaluje v případě schválení dotace na realizaci projektu 
„Specializovaná technika IZS“ profinancování realizace projektu, finanční 
spoluúčast projektu ve výši 10 % způsobilých výdajů a 100 % nezpůsobilých 
výdajů a zařazení tohoto financování do rozpočtu obce Petřvald v příslušném 
kalendářním roce. 
 

19.2/12/2016 schvaluje financování provozu projektu, na který bude poskytnuta 
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, po celou dobu 
povinné udržitelnosti. 
 

20/12/2016 schvaluje záměr odkoupení pozemku parc. č. 793/45 o výměře 71 
m² v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald. 
 

21/12/2016 bere na vědomí Zápis z 3. schůze Kontrolního výboru obce Petřvald 
ze dne 7. 1. 2016 dle přílohy č. 14 zápisu. 
 

22/12/2016 bere na vědomí zápis finančního výboru z 1. schůze 2016 týkající se 
kontroly účetních dokladů předložených při vyúčtování veřejné finanční 
podpory poskytnuté v roce 2015 a pověřuje vedení obce předáním zápisu 
příslušným zájmovým organizacím a sdružením. Současně zastupitelstvo obce 
bere na vědomí doplnění zápisu z 5. schůze FV/r. 2015 - kontrola účetních 
dokladů hrazených z příspěvku obce na opravu šaten TJ Petřvald dle přílohy č. 
15 a č. 16 zápisu. 
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23/12/2016 bere na vědomí zápis finančního výboru z 2. schůze 2016 týkající se 
kontroly hospodaření a plnění rozpočtu obce Petřvald k 31. 12. 2015 a kontroly 
závěrečného účtu obce za rok 2015 dle přílohy č. 17 zápisu. 
 

24/12/2016 bere na vědomí Informaci o přípravě na projekt odkanalizování obce 
Petřvald a ukládá radě obce povinnost informovat pravidelně zastupitelstvo obce 
o průběhu příprav. 
 

25/12/2016 souhlasí s darováním traktoru na sečení trávy Husqvarna TC 342 z 
vlastnictví obce Petřvald TJ Petřvald na Moravě, z. s., se sídlem Petřvald 1 – 
Petřvald č. p. 122, IČ: 44937661 a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy. 
 

26/12/2016 schvaluje zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva obce Petřvald 
na webových stránkách obce Petřvald. 
 

27/12/2016 schvaluje doplnění bodu Jednacího řádu zastupitelstva obce - čl. 7, 
odst. 2, poslední odrážka – pokud zastupitelé nerozhodnou jinak. 
 

28.1/12/2016 bere na vědomí Žádost TJ Petřvald na Moravě, z. s., se sídlem 
Petřvald 1 – Petřvald č. p. 122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661 ze dne 24. 3. 
2016, č. j. 466/2016, na neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Petřvald ve výši 
294.000,- Kč dle přílohy č. 3 zápisu. 
 

28.2/12/2016 rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Petřvald 
TJ Petřvald na Moravě, z. s. , IČ 44937661, se sídlem Petřvald 1 – Petřvald č. 
122, 742 60 Petřvald, do maximální výše skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů na realizaci projektu ( činnosti ) uvedené v žádosti příjemce ze dne 24. 
3. 2016, č. j. 466/2016, maximálně však ve výši 294.000,- Kč, za podmínek 
stanovených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, dle 
§ 10a odst. 5 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

28.3/12/2016 rozhodlo uzavřít s TJ Petřvald na Moravě, z. s. , se sídlem Petřvald 
1 – Petřvald č. 122, 742 60 Petřvald, IČ 44937661, „Veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Petřvald“, dle § 10a odst. 5 a 
násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, na poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Petřvald na 
Moravě, z. s., IČ 44937661 do maximální výše skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů na realizaci projektu ( činnosti ) uvedené v žádosti příjemce 
ze dne 24. 3. 2016, č. j. 466/2016, maximálně však ve výši 294.000,- Kč, za 
podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Petřvald. 
 
Václav Kološ 
Starosta 
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Máte evidovánu adresu trvalého pobytu  
na adrese sídla ohlašovny?  

 
V Obci Pet řvald je ohlašovna na adrese:  
 

Obecní ú řad Petřvald 
742 60 Petřvald, Pet řvald 1 – Pet řvald č.p. 175. 

 
 

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o ulož ení zásilky, 
výzvy s pou čením a tzv. oby čejná pošta na ohlašovn ě, 

kde máte hlášen trvalý pobyt . 
  
 
 
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s pou čením v sídle 
ohlašovny jsou po uplynutí lh ůty deseti dn ů spln ěny podmínky 
fikce doru čení; desátým dnem se považuje písemnost za 
doru čenou.  
 
Upozor ňujeme, že i nep řevzatá písemnost nabude právní moci a 
stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem 
neznamená, že po adresátovi nikdo nic nem ůže chtít, protože o tom 
nebyl srozum ěn.  
 
Proto žádáme ob čany, kte ří mají adresu trvalého pobytu na sídle 
ohlašovny - Obecní ú řad Petřvald, 742 60 Pet řvald, Pet řvald 1 – 
Petřvald č.p. 175, aby si zásilky pravideln ě vyzvedávali.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj obce Petřvald č. 5/2016 vydal dne 18. 5. 2016 Obecní úřad Petřvald, 742 60 
Petřvald 1 – Petřvald 175, IČO 00298263, obec@petrvaldobec.cz, www.petrvaldobec.cz. 
Zpracovala Mgr. Kamila Plisková. Evidenční číslo přiděleno Ministerstvem kultury ČR: MK 
ČR E 10176. Zpravodaj je vydáván měsíčně v nákladu 730 výtisků a je zdarma distribuován 
do všech domácností v obci Petřvald. Uzávěrka každého čísla je 15. dne příslušného měsíce. 
Tisk: Obecní úřad Petřvald. 

 


