
Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 23.5.2011

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce ze dne 11.5.2011 a kontrolu usnesení ze 4. zasedání 

zastupitelstva obce.
2) Zápis a informaci starosty obce z kontrolního dne stavby Kanalizace III. etapa – Myslík 

Kozlovice ze dne 16.5.2011.
3) Rozhodnutí výběrové komise na akci „Úvěr na financování stavby – Dostavba kanalizace 

III. etapa, Palkovice“ ze dne 27.4.2011 s vítěznou firmou Česká spořitelna a.s., Frýdek-
Místek.

II. Schvaluje:

1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Bc. Matrin Polášek, Dalibor Rada, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing Josef Bílek, Mgr. Ludmila Skarková.
4) Rozpočtové změny č.2 rozpočtu obce Palkovice v roce 2011 dle přílohy č. 7 zápisu.
5) Smlouvu o úvěru č. 10385/11/LCD mezi obcí Palkovice a Česká spořitelna a.s. ve výši 

do 10 000 000,-Kč na akci „Dostavba kanalizace Palkovice, III. etapa“.
6) Smlouvu o úvěru č. 10555/11/LCD mezi obcí Palkovice a Česká spořitelna a.s. ve výši 

do 10 000 000,-Kč na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice 2. část“.
7) Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/OFM/4126/2011-OFMM –

pozemek parc.č.3100/5 k.ú. Palkovice.
8) Že provozovatelem kanalizace v majetku obce Palkovice bude od 1.1.2012 obec 

Palkovice.
9) Uzavření nové úvěrové smlouvy mezi obcí Palkovice a ESSOX a.s. o přijetí úvěru ve 

výši 351 960,00 Kč za účelem financování nákupu traktoru Kubota G 26 HD dle přílohy 
č.1 zápisu.

10) Uzavření nové úvěrové smlouvy mezi obcí Palkovice a Impuls-Leasing-Austria s.r.o. o 
přijetí úvěru ve výši 1 547 000,00 Kč za účelem financování nákupu traktoru Kubota B 
3030 HDB včetně příslušenství dle přílohy č.2 zápisu.

11) Uzavření nové úvěrové smlouvy mezi obcí Palkovice a Impuls-Leasing-Austria s.r.o. o 
přijetí úvěru ve výši 145 000,00 Kč za účelem financování nákupu traktorového 
sklápěcího návěsu PRONAR T 655 dle přílohy č.3 zápisu.

12) Uzavření dodatku ke smlouvě dle bodu II./9, kterým budou vypořádána vzájemná práva a 
povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě neplatně uzavřené smlouvy dle bodu 
IV./1, tzn. bude vyřešen zápočet obcí již zaplacených finančních částek, dle přílohy č. 4 
zápisu.

13) Uzavření dodatku ke smlouvě dle bodu II./10, kterým budou vypořádána vzájemná práva 
a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě neplatně uzavřené smlouvy dle bodu 
IV./2, tzn. bude vyřešen zápočet obcí již zaplacených finančních částek, dle přílohy č. 5 
zápisu.

14) Uzavření dodatku ke smlouvě dle bodu II./11, kterým budou vypořádána vzájemná práva 
a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě neplatně uzavřené smlouvy dle bodu 
IV./3, tzn. bude vyřešen zápočet obcí již zaplacených finančních částek, dle přílohy č. 6 
zápisu.

15) Výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru na akci „Rozšíření kanalizační sítě 
v obci Palkovice 2. část“ ze dne 17.5.2011 s vítěznou firmou Česká spořitelna a.s., 
Frýdek-Místek.



16) Že od počátku školního roku 2011-12 obec jako zřizovatel nebude zřizovat školskou radu 
Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové 
organizace.

III.  Ruší  
1) Vyhlášení výběrového řízení dle usnesení zastupitelstva obce č. ZO/3/2011/III./2 ze dne 

28.2.2011.
2) Vyhlášení výběrového řízení dle usnesení zastupitelstva obce č. ZO/3/2011/III./3 ze dne 

28.2.2011.

IV.  Konstatuje: 
1) Že úvěrová smlouva č.9600000440 ze dne 31.8.2010 mezi obcí Palkovice a ESSOX a.s. 

ve výši 351 960,00 Kč byla uzavřena neplatně z důvodu, že byla schválena 
neoprávněným orgánem obce – radou obce. (Dle § 85 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, je 
rozhodnutí o přijetí úvěru vysloveně vyhrazeno zastupitelstvu obce.)

2) Že úvěrová smlouva č.KFZCZKUV8710003 ze dne 21.1.2010 mezi obcí Palkovice a 
Impuls-Leasing-Austria s.r.o. ve výši 1 547 000,00 Kč byla uzavřena neplatně z důvodu, 
že výše uvedená smlouva nebyla schválena zastupitelstvem obce dle § 85 zákona 
č.128/2000 Sb.,o obcích. 

3) Že úvěrová smlouva č.KFZCZKUV8710004 ze dne 21.1.2010 mezi obcí Palkovice a 
Impuls-Leasing-Austria s.r.o. ve výši 145 000,00 Kč byla uzavřena neplatně z důvodu, že 
výše uvedená smlouva nebyla schválena zastupitelstvem obce dle § 85 zákona 
č.128/2000 Sb.,o obcích. 

V.  Pověřuje: 
1) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./5.
2) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./6.
3) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./9.
4) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./10.
5) Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy dle bodu II./11.
6) Starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu II./12.
7) Starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu II./13.
8) Starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě dle bodu II./14.

V Palkovicích 23.5.2011

Radim Bača Aleš Kubala
Starosta Místostarosta




