
 
 
 

Usnesení 
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 26.2.2013 

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 

I. Bere na vědomí: 
 

1) Kontrolu usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 17.12.2012 
do 15.2.2013. 

2) Rozbor hospodaření obce k 31.12.2012. 
3) Informaci starosty obce o členství obce v honebním společenstvu Palkovice. 
4) Protokol finančního výboru č.1/2012 o provedení veřejnoprávní kontroly Obce Palkovice 
5) Zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2012. 
6) Dopis se stížností Ing. Karla Michného, Bezručova 394, Studénka, ke stížnostem na 

pokračování v nezákonnostech i po skončení období podléhajícímu nápravě křivd ve 
smyslu restitučních zákonů. 

7) Zápis z návštěvy ObK Palkovice a Myslík, provedené zástupci Moravské vědecké 
knihovny v Ostravě p.o. 

 
II. Schvaluje: 
 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Aleš Kubala, Ing. Vratislav Obadal, Dalibor Rada. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing Tomáš Huďa, Jan Vrbica. 
4) Rozpočtové provizorium na rok 2013 ve výši 30% skutečných výdajů roku 2012 

s platností do 31.3.2013. 
5) Pravidla pro udělování čestného občanství Obce Palkovice. 
6) Poskytnutí účelového příspěvku TJ Sokol Palkovice z rozpočtu obce ve výši 370 000,-Kč 

na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem. 
7) Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku varovného a 

informačního systému pro projekt „Protipovodňová opatření obce Palkovice“. 
8) Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce při realizaci 

projektu „Statická sanace objektu kaple v obci Palkovice-Myslík“ 
9) Zaslání výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce při 

realizaci projektu „Statická sanace objektu kaple v obci Palkovice-Myslík“ firmám 
HASS s.r.o. Ostrava-Třebovice, Forti Ostrava s.r.o. Ostrava.Mariánské hory, STAS VOS 
Rýmařov a VOKD Ostrava. 

10) Členy komise pro výběr dodavatele stavebních prací při realizaci projektu „Statická 
sanace objektu kaple v obci Palkovice-Myslík“ ve složení:  
Slavomír Bača, Martin Kurečka, Dalibor Rada. Náhradník : Ing. Tomáš Huďa.  
Jednání komise proběhne 27.3.2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. 

11) Smlouvu o poskytování poradenských služeb mezi Obcí Palkovice a Ing. Miroslavem 
Lyskem na služby týkající se zpracování žádosti a doprovodné dokumentace pro projekt 
„Palkovice a Porabka-poznáváme společné církevní tradice“. 

12) Výkupní cenu pro výkup pozemků pod připravovanou stavbou chodníků na Myslíku od 
kaple směrem do Kozlovic ve výši 20,-Kč za 1m2. 

13) Smlouvy o odkupu pozemků pod stavbou chodníků od restaurace Tomis ke kapli na 
Myslíku v počtu 8 ks jmenovitě a finančně dle přílohy č.1 zápisu.  



14) Na základě cenové nabídky objednání zhotovení LHP firmou Lesnická projekce Frýdek-
Místek a.s. za cenu 300,-Kč za 1ha + DPH. 

15) Na základě nabídky majitelů kanalizačního řadu na parc.č. 2408/42 k.ú.Palkovice záměr 
odkupu této kanalizace za cenu 99 750,-Kč 

 
 

III.  Vyhlašuje: 
 

1) Výběrové řízení na dodavatele varovného a informačního systému pro projekt 
„Protipovodňová opatření obce Palkovice“. 

2) Záměr prodeje pozemku parc.č. 1075 a 1055/5 k.ú.Myslík dle GP č. 343-143/2008 
zpracovaného firmou Zekan. 

3) Záměr prodeje pozemků parc.č. 612/2 a 612/4 k.ú.Palkovice. 
4) Záměr směny částí pozemků parc.č. 2736/3 a 2806/4 k.ú.Palkovice. dle GP č.1590-

31/2011 zpracovaného Ing. Hanou Freilichovou. 
5) Záměr prodeje pozemku parc.č. 3096/3 k.ú.Palkovice. dle GP č.1661-10/2012 

zpracovaného Ing. Ivanem Požárem. 
6) Záměr prodeje dílu a parc.č.514 k.ú.Palkovice dle GP firmy Zekan č. 1597-45/2011. 

 
 

IV.  Ukládá: 
 

1) Starostovi obce připravit a projednat s majiteli kupní smlouvu dle bodu II./15  a předložit 
ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

2) Radě obce připravit podklady a zajistit provedení poptávkového řízení k zajištění 
těžebních a pěstebních prací v obecních lesích. 

3) Starostovi obce zaslat občanům v rámci Palkovických listů dotaz na potřebnost místního 
rozhlasu v obci. 

 
V Palkovicích 26.2.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radim Bača       Aleš Kubala 
Starosta       Místostarosta 


