Petřvaldský zpravodaj
MK ČR E 10176

1/2021 leden

Přeji vám do nového roku 2021 všechno nejlepší,
mnoho štěstí a hlavně pevné zdraví, které budeme
všichni v tomto roce potřebovat.
Václav Kološ, starosta
Ing. Šárka Fabiánová, místostarostka
________________________________________________________________
Vážení a milí spoluobčané,
i přes veškerá omezení, která nám ztěžují práci a život, chceme v letošním roce
zrealizovat naplánované akce.
Dokončíme rekonstrukci střechy Domova pro seniory OASA v Petřvaldíku
a opravu technického zázemí na hřišti v Petřvaldíku. V restauraci U Sokolovny
provedeme kompletní opravu sociálního zařízení. V areálu TJ Petřvald vyroste
hned z jara nové dětské hřiště. Předpokládáme i opravu hřbitovní lávky, rozsah
bude záležet na finanční situaci v závislosti na daňových výnosech. Připravíme
projektovou dokumentaci chodníků na Dvorku a v Petřvaldíku, realizaci
chodníku na Dvorku předpokládáme až po dokončení stavby kanalizace.
Doufáme, že plánované krácení výnosů daní státem a přerozdělování peněz
nebude tak drastické a neohrozí nám tyto naplánované akce.
Hlavní úkol, který nás čeká, je zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby
„Odkanalizování a ČOV Petřvald“ abychom mohli koncem roku 2021 anebo
začátkem roku 2022 začít se stavbou.
Od ledna letošního roku je účinný nový zákon o nakládání s odpady, který nás
nutí snižovat podíl směsného odpadu, a ještě více odpad v domácnostech třídit.
Společnost OZO Ostrava s.r.o., která nám zajišťuje likvidaci odpadu,
v souvislosti s účinností nového zákona zvýšila ceny za vývoz jednotlivých
nádob. Na to reagovala i rada obce Petřvald a ceny pro občany rovněž mírně
upravila.
Současně s tím prosíme naše občany, aby do kontejnerů na papír vkládali
kartonové krabice v rozloženém stavu a do kontejnerů na plasty jakkoli, ale
důsledně, zmenšovali objem vhazovaných obalů. Přidáváním nádob
a zvyšováním četnosti vývozu narůstají obci náklady na likvidaci odpadu
a časem se to může projevit i v dalším zvýšení ceny za vývoz nádob
pro domácnosti. Děkujeme za pochopení.
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CENÍK VÝVOZU POPELNIC OBCE PETŘVALD PRO ROK 2021
Tarif

Nádoba

P101
P111
P191
P201
P211
P261
P271
K111

80 litrů
80 litrů
80 litrů
120 litrů
120 litrů
120 litrů
120 litrů
1 100 litrů

Četnost vývozu

Cena

1 x 14 dní
1 x týdně
1 x 4 týdny
1 x 14 dní
1 x týdně
1x týdně zima/1x14 dní léto
1 x týdně v zimě
1 x týdně

1 650,- Kč
2 700,- Kč
1 000,- Kč
2 050,- Kč
3 250,- Kč
2 750,- Kč
2 200,- Kč
12 000,- Kč

Poplatek za psy
Poplatek ve výši 120,- Kč za jednoho psa, prosím, uhraďte bezhotovostním
převodem na účet obce Petřvald (číslo účtu: 1766194309/0800); jako variabilní
symbol použijte číslo popisné.
Občané Petřvaldíku vloží před své číslo popisné dvě šestky (66xx).
Při této příležitosti žádáme občany, kteří poplatek za svého pejska pro rok 2020
zapomněli uhradit, ať tak neprodleně učiní v kanceláři obecního úřadu.
Václav Kološ, starosta

Tříkrálová sbírka 2021 v obci Petřvald
Jelikož v letošním roce neproběhne Tříkrálová sbírka jako obvykle,
informujeme občany o umístění pokladniček Tříkrálové sbírky v obci Petřvald:
 Kostel sv. Mikuláše - před začátkem a po skončení mše svaté (každou
sobotu v 17:00 hodin a v neděli v 10:00 hodin)
 Fara - pondělí, středa, pátek 15:00 - 16:30 hodin nebo po tel. domluvě
na č. 608 453 126
 Zásilkovna paní Larišová - pondělí až pátek 8:00 - 11:00 hodin
 Klučíkovi - Petřvald Dvorek č.p. 305
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Důvěřuj, ale prověřuj!
Internetoví podvodníci se opět snaží nachytat neopatrné uživatele internetového
prostředí. Sice nevymysleli nic nového a užívají staré triky, ale jak je vidět, jsou
to triky osvědčené a bohužel stále fungující.
Obzvláště v této uspěchané době, kdy se vlivem událostí přesunulo velké
množství běžných činností do virtuálního světa Internetu, buďte opatrní
a veškeré úkony čiňte s rozvahou a po důkladném rozmyslu.
Policisty v současné době zaměstnává zvýšený počet poškozených, kteří se díky
své důvěřivosti a neopatrnosti stali obětí podvodu. Zejména se jedná o podvod
s nabídkou společného života doplněnou žádostí o finanční pomoc. Interně
se tento podvod nazývá podle původního případu falešné identity „Americký
voják“. Je postaven na modelu získání důvěry zejména osoby opačného pohlaví
pod záminkou společné budoucnosti. Ústřední postavou tohoto podvodu, a tedy
vymyšleného příběhu bývá cizinec, který se snaží zkontaktovat osobu (oběť)
přes různé komunikační portály, ať už seznamky či sociální sítě a vždy se zaštítí
příběhem. V tomto příběhu jde o zlato, peníze či jiné cennosti, případně o jeho
život. Vždy je třeba mu pomoci dostat tyto komodity z nějakého nebezpečného
místa. Nejčastěji jsou to místa typu Afghánistán, Sýrie a další státy s nestabilním
režimem a přítomností mezinárodních sil. Podvodníci potřebují nalézt někoho,
kdo jim pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi,
případně jim pomůže se záchranou života. Následuje samozřejmě příslib
společné budoucnosti, popřípadě příslib na podílu z majetku. Dalším společným
momentem jsou opakující se žádosti o zaslání finančních prostředků např. na
vyvezení zlata ze země či vyřízení výjezdních povolení a úplatků pro místní
autority. Myslíte si, že na takovéto „pohádky“ nemůže nikdo naletět? Omyl…
Osamělí lidé, v těžké životní situaci hledají někoho, kdo jim dá nový cíl
a impuls. A tím může být i záchrana života člověka či příslib nového vztahu.
Policisté bohužel evidují případy, kdy oběti podvodníků, nejčastěji ženy, zaslaly
finanční prostředky v rozmezí tisícových až milionových částek.
Komunikujete s někým, jehož příběh se podobá výše popsanému nebo znáte
někoho, kdo tento příběh prožívá? Buďte opatrní a nikomu neposílejte žádné
finanční prostředky. O tom samém zkuste přesvědčit svou známou. Vždy
v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka, který se na vše
bude dívat nezatížený předešlou romantickou či naléhavou komunikací.
Druhou formou podvodů dnešní doby je snaha pachatelů vylákat od uživatelů
internetového bankovnictví přístupové údaje k jejich bankovním účtům
a platebním kartám.
Přišel vám např. do vánoční záplavy emailů a sms zpráv požadavek na
aktivaci vašeho bankovního účtu či aplikace v telefonu? Je po vás najednou
vyžadováno využití aktivačního klíče? Objevila se zde zpráva o zablokování
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vašeho účtu? Přišla vám výzva k zadání údajů z platební karty k jejímu
odblokování či autorizaci? Byl vznesen požadavek na doplatek za dopravu
vámi objednaného zboží? Jste právě krok od toho stát se obětí podvodníka!
Na takovéto zprávy a výzvy nereagujte. Nikdy se nenechávejte přesměrovat
na stránky vašeho internetového bankovnictví přes odkazy ve zprávách. Vždy
využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví tak, jak jste
zvyklí. V případě pochybností kontaktujete telefonickou linku vaší banky
a ověřte si jejich požadavek.
Buďte proto obezřetní a ověřujte si informace. Jde o VAŠE peníze…
Více na webových stránkách www.policie.cz sekce „Informační servis“
kpt. Bc. Ondřej Penc
Obecní knihovna v Petřvaldě

Knihovna, kde jste doma!

Do nového roku 2021 přejeme všem našim současným i
budoucím čtenářům a příznivcům knihovny hlavně pevné
zdraví, osobní i pracovní úspěchy, sílu a optimismus v této
nelehké době a štěstí při výběru těch správných knih.
Za knihovnu v Petřvaldě a v Petřvaldíku Vaše knihovnice
Petra Hromádková a Ing. Irena Myslikovjanová
Díky nařízení vlády od 27. prosince 2020, kdy se Česká republika nachází opět
v nejvyšším 5. stupni protiepidemického opatření PES, omezuje se činnost
knihoven pouze na bezkontaktní výdej a vrácení výpůjček.
Do odvolání je od 4. ledna 2021 uzavřena Obecní knihovna v Petřvaldě
a knihovna v Petřvaldíku. Výpůjční doba všech vypůjčených titulů
se čtenářům do odvolání prodlužuje.
Vzhledem ke stále se měnící situaci, sledujte prosím aktuální informace na
našich webových a Facebookových stránkách:
www.kpetrvaldobec.cz
www.facebook.com/obecniknihovnapetrvald
Pro jakékoliv dotazy pište na e-mail: knihovna@petrvaldobec.cz
nebo můžete volat na číslo
737 544 435.
Děkuji za pochopení a za zachování přízně.
Petra Hromádková, knihovnice
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Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Petřvald,
konaného dne 9.12.2020
________________________________________________________________
_
Zastupitelstvo obce svým usnesením číslo:
1.1/13/2020 schvaluje program svého 13. zasedání dle předloženého návrhu.
1.2/13/2020 zařazuje bod „Žádost o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace
z rozpočtu obce Petřvald na rok 2021 – TJ Petřvald na Moravě, z.s.“ na program
svého 13. zasedání dle předloženého návrhu.
1.3/13/2020 zařazuje bod „Výkup části pozemku parc.č. 949/1 v kat. území
Petřvald u Nového Jičína po úpravách křižovatky sil. I/58 x III/4808“ na
program svého 13. zasedání dle předloženého návrhu.
1.4/13/2020 zařazuje bod „Výkup 1/36 pozemku parc.č. 1309/2 v kat. území
Petřvald u Nového Jičína“ na program svého 13. zasedání dle předloženého
návrhu.
2/13/2020 bere na vědomí zprávu o ověření zápisu z 12. zasedání zastupitelstva
obce, konaného dne 12.10.2020.
3.1/13/2020 rozhodlo, že na 13. zasedání zastupitelstva obce bude volit
najednou dva ověřovatele zápisu i dva členy návrhové komise.
3.2/13/2020 volí za ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce
RSDr. Karla Šrámka a Ing. Pavlu Veřmiřovskou.
3.3/13/2020 volí za členy návrhové komise pro 13. zasedání zastupitelstva obce
Tomáše Malého a Ing. Václava Moravce.
4/13/2020 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání
zastupitelstva obce, která je přílohou č. 4 zápisu.
5/13/2020 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období od
12. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 12.10.2020, která je přílohou
č. 5 zápisu.
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6.1/13/2020 schvaluje Rozpočet obce Petřvald na rok 2021 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 32 000 tis. Kč
Financování ve výši: 15 000 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši: 47 000 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu 47 000 tis. Kč
V členění dle návrhu Rozpočtu obce Petřvald na rok 2021 dle přílohy č. 6
zápisu.
6.2/13/2020 schvaluje závazný ukazatel příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín na rok 2021 ve výši 3 000 tis. Kč.
7/13/2020 schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Petřvald na roky 2022–
2024 dle přílohy č. 7 zápisu.
8/13/2020 bere na vědomí Zápis Finančního výboru obce Petřvald č. 3/2020 –
Projednání a kontrola hospodaření a plnění rozpočtu obce Petřvald k 30.9.2020
dle přílohy č. 8 zápisu.
9/13/2020 bere na vědomí Zápis z 2. schůze Kontrolního výboru Obce Petřvald
ze dne 25.11.2020, který je přílohou č. 9 zápisu.
10/13/2020 schvaluje Dodatek č. 1 k „Darovací smlouvě zn. Fin.72-DS
803/02/Sch ze dne 23.10.2002“ ve znění dle přílohy č. 10 zápisu.
11/13/2020
neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 525/2 před domem č.p. 7 v kat. území
Petřvaldík dle předložené žádosti včetně geometrického plánu, která je přílohou
č. 11 zápisu.
12/13/2020 schvaluje podání žádosti o dotace na projekt „Revitalizace školního
hřiště v areálu základní školy v Petřvaldě“ v rámci podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, číslo výzvy 1/2021/117D8210 pro dotační titul
117D8210B Podpora sportovní infrastruktury.
13.1/13/2020 bere na vědomí návrh na pořízení změny Územního plánu
Petřvaldu podaný panem Pavlem Klossem, ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 12a zápisu.
 bere na vědomí stanovisko pořizovatele, tj. Městského úřadu Kopřivnice,
odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 12b
zápisu.
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13.2/13/2020 neschvaluje pořízení změny Územního plánu Petřvaldu ve
prospěch pana Pavla Klosse.
13.3/13/2020 pověřuje starostu obce bezodkladně informovat o výsledku jednání
zastupitelstva navrhovatele i pořizovatele.
14.1/13/2020 schvaluje mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční odměny
starostovi obce za to, že se rozhodným způsobem zasadil o:
 nezbytnou opravu střechy na Domově pro seniory OASA po vydatných
deštích
 opravu cesty ke smuteční obřadní síni
 dokončení rekonstrukce bytu v sokolovně
 úpravy komunikací po přívalových deštích
 zdárné dokončení postupné rekonstrukce objektu sokolovny
 opravu střechy stodoly pod starým obecním úřadem
 prezentaci obce v rámci Regionu Poodří a Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice
14.2/13/2020 schvaluje mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční odměny
místostarostce obce za to, že:
 připravuje podklady pro majetková vypořádání vč. smluv a návrhů na vklad,
mj.:
o podařilo se získat pozemky pod místními komunikacemi z podílového
vlastnictví 40 osob
o podařilo se upravit vztah s ÚZSVM k pozemku parc. č. 1345 v kat.
území Petřvald u Nového Jičína tak, abychom s ním mohli bez sankcí
nakládat
o podařilo se vypořádat s Moravanem a.s. a SSMSK pozemky na
křižovatce I/58 x III/4808
 připravila veškerou administrativu pro dotační programy a jejich úspěšné
obhájení
 připravila všechna výběrová řízení do hodnoty 1 mil. Kč
 připravuje všechny nájemní smlouvy a dohody
 koordinuje projekt odkanalizování obce
 i jako neuvolněná má pracoviště na obecním úřadě
15.1/13/2020 bere na vědomí žádost TJ Petřvald na Moravě, z.s. o poskytnutí
neinvestiční peněžní dotace z rozpočtu obce Petřvald na rok 2021, která je
přílohou č. 1a zápisu.
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15.2/13/2020 rozhodlo poskytnout neinvestiční peněžní dotaci ve výši 440 000, Kč z rozpočtu obce Petřvald na rok 2021 TJ Petřvald na Moravě, z.s., na
vybavení a služby pro sportovní činnost oddílů TJ a údržbu sportovišť a
vybavení TJ s časovou použitelností od 1.1.2021 do 15.12.2021.
15.3/13/2020 rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční peněžní dotace
z rozpočtu obce Petřvald na rok 2021 se spolkem TJ Petřvald na Moravě, z.s., se
sídlem Petřvald 1 – Petřvald 122, 742 60 Petřvald, IČ: 44937661, která je
přílohou č. 1b zápisu.
16/13/2020 schvaluje výkup části pozemku parc. č. 949/1 označené v
geometrickém plánu č. 1715-108/2019 parc. čísly 949/19 a 949/20 v kat. území
Petřvald u Nového Jičína.
17/13/2020 schvaluje úplatný převod vlastnického práva ke spoluvlastnickému
podílu o velikosti id. 1/36 pozemku pozemková parcela č. 1309/2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), kat. území Petřvald u Nového Jičína, obec
Petřvald, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
obce Petřvald za kupní cenu 700,- Kč.

___________________________________________________________________________
Zpravodaj obce Petřvald č. 1/2021 vydal dne 12. 1. 2021 Obecní úřad Petřvald, 742 60
Petřvald 1 – Petřvald 175, IČO 00298263, obec@petrvaldobec.cz, www.petrvaldobec.cz.
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 10. dne příslušného měsíce. Tisk: Obecní úřad Petřvald. Články
jsou přejímány od přispěvatelů a nejsou obsahově upravovány.
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