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Usnesení 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo  
dne 14. 3. 2018 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích č. p. 619 

 
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 
 
I. bere na vědomí: 

1. Zápis kontrolního výboru č. 6 o kontrole prodeje dřeva v obecních lesích ze dne 
13. 12. a 14. 12. 2017. 

2. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 
18. 12. 2017. 

3. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 30. 11. 2017, 11. 12. 2017, 18. 12. 
2017, 28. 12. 2017, 22. 1. 2018 a 29. 1. 2018. 

4. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-2/2018. 
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice IČ 00297054 v roce 

2017. 
6. Žádost o úpravu jízdního řádu ze dne 14. 12. 2017. 
7. Žádost TJ Sokol Myslík o projednání záměru výstavby toalet a s tím související 

připojení na vodovodní a kanalizační síť na fotbalovém hřišti na Myslíku. Bude 
vybrán zhotovitel projektové dokumentace. 

 
II. schvaluje: 

1. Program jednání zastupitelstva obce. 
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Petr Kreuzmann a Bc. Martin 

Polášek. 
3. Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Dalibor Rada 

a Ing. David Kula, Ph.D., MBA. 
4. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018. 
5. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Palkovice 

- dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení“ uzavřený mezi Obcí Palkovice  
a MTS + STASEKO pro kanalizaci Palkovice (založené společnostmi Metrostav 
a.s. a STASEKO PLUS s. r. o.) ve věci změn díla č. 10 – 13 včetně prodloužení 
termínu pro zhotovení díla o 45 dní z důvodu přerušení prací v zimním období 
z klimatických důvodů. Zastupitelstvo obce Palkovice pověřuje starostu obce 
Palkovice podpisem tohoto dodatku č. 4. 

6. Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce 
Palkovice pro rok 2018. 

7. Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti 
organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 
2018 

8. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem 
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
ve věci daru pozemku p. č. 458, k. ú. Palkovice. 

9. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a 
Zdeňkem Mičulkou ve věci směny pozemku p. č. 2393/14, orná půda o výměře  
2 245 m2, k. ú. Palkovice za část pozemku p. č. 2393/8, orná půda, z něhož se na 
základě Geometrického plánu č. 2040-133/2017 vyhotoveného společností Gis-
Stavinvex s.r.o. odděluje pozemek parc. č. 2393/16, orná půda o výměře 1 122 m2, 
k. ú. Palkovice, který je předmětem směny. 
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10. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Liborem 
Poláškem ve věci koupě pozemku p. č. 238/2, k. ú. Myslík o výměře 13 307 m2  
a p. č. 239, k. ú. Myslík o výměře 25 768 m2. 

11. Nevyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1020 a pozemku p. č. 1021/1, vše 
k. ú. Palkovice. 

12. Nevyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1228 k. ú. Palkovice. 
13. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky Oprava místních komunikací 

2018. 
14. Využití odborné supervizní firmy při převzetí díla „Výstavba kanalizace – IV. 

etapa“.  
15. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 1/2018, o nočním klidu. 
16. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o regulaci hlučných činností. 
17. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko uzavřenou mezi 
Moravskoslezským krajem a Obcí Palkovice. 

 
 
III. vyhlašuje: 

1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2393/12, k. ú. Palkovice o výměře 40 m2. 
2. Záměr prodeje pozemku p. č. 1050/1, pozemku p. č. 1050/2 a části pozemku p. č. 

1049, vše k. ú. Myslík. 
3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1047/1 k. ú. Myslík. 
4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1056/3 k. ú. Myslík. 
5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1482/1 a pozemku p. č. 1572/5, vše k. ú. 

Palkovice. 
6. Záměr směny pozemku p. č. 1841 za část pozemku p. č. 1847, vše k. ú. Palkovice. 
7. Záměr směny pozemku p. č. 3097/7 za pozemek p. č. 1182, p. č. 1179 a část 

pozemku p. č. 3118/4, vše k. ú. Palkovice. 
 
 

IV.  pověřuje: 
1. Radu obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových opatření rozpočtu 

obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu; v oblasti výdajů do výše 
250 000,-Kč na oddíl paragraf, s výjimkou zapojení dotací – ty bez omezení, vše s 
platností do 31. 12. 2018. 
 

 
V. zamítá: 

1. Žádost Petra Kuly o odkup pozemků p. č. 1944/19, 1942/2, 1941/2, 1940/2 1939/3 
a části 1945/10, vše k. ú. Palkovice. 

2. Žádost Beskyd Agro a. s. Palkovice o odkup pozemků p. č. 764/7, 764/12, 764/15, 
765/2, 767/5, 767/10, 768/3, 769/2, 2501/16, 2501/23, vše k. ú. Palkovice. 

3. Žádost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. o odkup pozemku 
p. č. 214/2, k. ú. Myslík. 

4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1020 a pozemku p. č. 1021/1, vše k. ú. 
Palkovice. 

5. Žádost Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku o podporu projektu obnovy 
Faunaparku ve Frýdku-Místku. 
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VI. ruší: 
6. Pověření Rady obce Palkovice ze dne 18. 12. 2017 k provádění a schvalování 

rozpočtových opatření rozpočtu obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení 
limitu, v oblasti výdajů do výše 250 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností 
do 31. 12. 2018. 

 
VII. ukládá: 

1. Místostarostovi obce zajistit zaměření komunikace na pozemku p. č. 1057, k. ú. 
Myslík do příštího jednání zastupitelstva obce. 

 
 
V Palkovicích dne: 14. 3. 2018 
 
 
 
 
 
 

Radim Bača      Ing. David Kula, Ph.D., MBA 
Starosta      Místostarosta 


