
 
 
 

Usnesení 
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 18.12.2012 

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 

I. Bere na vědomí: 
 

1) Kontrolu usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce 28.11.2012. 
2) Rozbor hospodaření obce k 30.11.2012. 
3) Informaci starosty o výsledku vyplácení příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí 

v roce 2012. 
4) Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace. 
5) Zápis č.2 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce Palkovice ze dne 26.11.2012. 
6) Žádost o umístění dopravního zrcadla na místní komunikaci na hůrky. 
7) Informaci starosty obce o přiznání dotace SFŽP na zateplení budovy obecního úřadu. 
8) Informaci Frýdecké skládky a.s. o nenavyšování ceny za odvoz odpadů v roce 2013 

(pouze v případě navýšení sazby DPH o 1%). 
9) Informaci starosty obce o možnosti získání dotace na opravu památek v obci. Na Myslíku 

se jedná o dvě památky, tyto musí být na LV majitele pozemku. 
 
 

II. Schvaluje: 
 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. Vratislav Obadal, Ing František 

Žídek. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing Tomáš Huďa, Mgr. Ludmila Skarková. 
4) Rozpočtové změny č.3/2012 dle přílohy č.1 zápisu. 
5) Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových změn rozpočtu 

Obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti výdajů do výše 
500 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31.12.2012. 

6) Rozpočtové provizorium na rok 2013 ve výši 20% skutečných výdajů roku 2012 
s platností do 28.2.2013. 

7) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2013 
fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31.12.2012 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 na účet poplatníka daně z nemovitosti ve lhůtě 1 
měsíce po podepsání dohody o poskytnutí příspěvku mezi obcí Palkovice a poplatníkem 
daně z nemovitosti. 
Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2013 
podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31.12.2012 
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 na účet poplatníka daně z nemovitosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání 
dohody o poskytnutí příspěvku  mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti. 

8) Výši stočného pro rok 2013 a to 29,29,-Kč / m3 + platná sazba DPH. 
9) Dohody mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. a Obcí Palkovice 

o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 
8111/003/2012 a 8111/004/2012. 

10) Smlouvu mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. a Obcí 
Palkovice o poskytování odborné technické pomoci při provozu kanalizační sítě 
v majetku Obce Palkovice. 

11) Smlouvu mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. a Obcí 
Palkovice o poskytování údajů o stavu vodoměrů pro potřeby fakturace stočného. 

12) Na základě záměru narovnání majetkových vztahů s vlastníky pozemků pod místními a 
účelovými komunikacemi v obci Palkovice, provedení revize a aktualizace stávajícího 
pasportu  místních komunikací do 31.12.2013.  

13) Smlouvu o odkupu pozemku parc.č.394 k.ú.Myslík o výměře 6m2 za dohodnutou kupní 
cenu 1140,-Kč. 

14) Podání žádosti o dotaci KúMSK na přemístění válečného hrobu na Myslíku.  
15) Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Palkovice o uzavření budoucí smlouvy 

darovací na části pozemku parc.č. 3104/1 a 458 k.ú.Palkovice pod připravovanou stavbou 
„Výstavba chodníku podél silnice III/4848 v Palkovicích“. 

16) Smlouvu mezi Nadačním fondem KIMEX a Obcí Palkovice o nadačním příspěvku ve 
výši 300 tis.Kč, který bude obcí poskytnut na pokrytí části nákladů na výstavbu 
víceúčelového hřiště ve vlastnictví TJ Sokol Palkovice. 

 
 

III.  Vyhlašuje: 
 

1) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro opravu kaple na Myslíku. 
2) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro provedení zateplení budovy 

Palkovice 619 včetně výměny oken a zateplení střechy. 
 
 

IV.  Ukládá: 
 

1) Radě obce vypracovat smlouvy o provádění těžebních a pěstebních prací v obecních 
lesích na rok 2013. 

 
 
 
 
V Palkovicích 18.12.2012 
 
 
 
 
 
 

Radim Bača       Aleš Kubala 
Starosta       Místostarosta 


