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Usnesení 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 1. 6. 2016 

v Palkovicích v Restauraci Pod Habešem (č. p. 619). 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 

 

I. bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 

3. 3. 2016. 

2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 16. 3. 2016, 31. 3. 2016, 11. 4. 2016 a 5. 

5. 2016. 

3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice, IČ 00297054 za rok 

2015. 

4. Rozbor hospodaření obce Palkovice za rok 2016 k 30. 4. 2016. 

5. Z technických důvodů budou záležitosti ve věci směny, nákupů a prodejů pozemků 

projednány na dalším jednání zastupitelstva obce Palkovice. 

6. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 

za rok 2015 a zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 

o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními 

prostředky ze dne 27.4.2016. 

 

II. schvaluje: 

1. Program jednání zastupitelstva obce. 

2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Tomáš Huďa a Slavomír Bača. 

3. Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. František Žídek  

a Ing. David Kula, MBA. 

4. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2015. 

5. Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2015, který se uzavírá vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

6. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Aqua Procon s. r. o. v rámci 

akce „Palkovice – dostavba kanalizace, IV. etapa – kanalizační přípojky“.  

7. A) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 

2016 fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2015 k trvalému pobytu v 

obci Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. 

Finanční příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně z 

nemovitosti a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči obci Palkovice. Finanční 

příspěvek ve výši 50% zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen v 

hotovosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí příspěvku 

mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.  

B) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 

2016 podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 

12. 2015 vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu, 

stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě v katastrálním 

území Palkovice a Myslík. Finanční příspěvek bude vyplácen po předložení 

dokladu o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o 

zaplacení daně z nemovitosti a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči obci 

Palkovice. Finanční příspěvek  ve  výši  50%  zaplacené  částky  daně  z  

nemovitosti,  maximálně  však  

90 000,-Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen v hotovosti ve lhůtě 1 měsíce po 

podepsání darovací smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi obcí Palkovice a 

poplatníkem daně z nemovitosti.  
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8. Poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč na jedno nové 

připojení ke stávající splaškové kanalizaci v obci Palkovice. Příspěvek bude 

vyplacen do 30. 6. 2017 po uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod 

kanalizací s Obci Palkovice. 

9. Poskytnutí dotace na provozní financování spolků v roce 2016 dle přílohy č. 1 

tohoto zápisu. 

10. Poskytnutí dotace na individuální projekty v roce 2016 dle přílohy č. 2 tohoto 

zápisu. 

11. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti stezky a 

služebnosti cesty uzavřenou mezi Evou Burdovou, Václavem Kubalou a Obcí 

Palkovice ve věci koupě pozemku p. č. 2989/27, k. ú. Palkovice a zřízení věcného 

břemene ve prospěch pozemku p. č. 2989/20, k. ú. Palkovice. 

12. Zastupitelstvo obce Palkovice schvaluje Odůvodnění veřejné zakázky „Palkovice - 

dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení „ podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., 

o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění 

veřejné zakázky, a dále zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení 

na zhotovitele stavby „Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení 

„ a s tím spojené vyhlášení výběrových řízení na technický dozor investora, 

koordinátora BOZP a autorský dozor. 

13. Rozpočtové opatření obce Palkovice č. 1/2016 dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. 

14. Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových opatření 

rozpočtu obce Palkovice, a to v oblasti příjmu bez omezení limitu, v oblasti výdajů 

do výše 100 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31. 12. 2016. 

15. Veřejnoprávní smlouvu mezi Statutárním městem Frýdek-Místek a Obcí Palkovice 

ve věci výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací. 

16. Pravidla pro poskytnutí "Příspěvku na podporu činnosti fyzických osob v oblasti 

organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 

2016". 

  

III. pověřuje: 
1. Mgr. Petra Gřese jednáním s Policí ČR ve věci měření rychlosti a možnosti vážení 

vozidel v obci Palkovice zejména na rizikových úsecích komunikacích (cesta na 

Podhůří, stará cesta, Myslík u transformátoru) do 30. 6. 2016.  

 

IV. ukládá: 

1. Finančnímu výboru Zastupitelstva Obce Palkovice kontrolu faktury č. 1 dodavatele 

Zdeňka Jurana za vymalování nebytových prostor v budově Palkovice č. p. 267 

(bývalá cukrárna) do 30. 6. 2016. 

2. Finančnímu výboru a Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Obce Palkovice kontrolu 

smluv uzavřených mezi obcí Palkovice a Kamil Mrva Architects, s.r.o. na akce: a, 

b, c, d, e, f viz Zápis č. 8 z jednání rady obce ze dne 23. 3. 2015 do 31. 8. 2016. 

3. Finančnímu výboru a Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Obce Palkovice kontrolu 

smluv a zakázek mezi obcí Palkovice a společnosti Echopix s.r.o. do 31. 8. 2016. 

4. Starostovi Radimu Bačovi jednat ohledně dalšího osudu požární nádrže na 

Myslíku do 30. 6 2016. 

5. Starostovi Radimu Bačovi vyřešit odpověď na dotazy pana Vyviala do 30. 6. 2016. 

6. Místostarostovi obce Davidu Kulovi zorganizovat kontrolní den v rámci akce 

„Výstavba chodníku na komunikaci III/4848“ v pondělí 6. 6. 2016 ve 14 hodin. 

 

  

V Palkovicích dne: 1. 6. 2016 
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Radim Bača       Ing. David Kula, MBA 

Starosta       Místostarosta 


