
Usnesení 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice (ustavující zasedání), 

 které se konalo 6. 11. 2014  

v Restauraci pod Habešem  v Palkovicích 

___________________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 

 

I. Bere na vědomí: 

 
1) Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. 

 

II. Volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích: 

 
1) Starosta obce   Radim Bača     

 

2) Místostarosta obce    Ing. David Kula, MBA 

 

3) Další členové rady obce Slavomír Bača 

Mgr. Petr Gřes 

     Bc. Martin Polášek 

 

III. Volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích: 
 

1) Předseda kontrolního výboru  Ing. Kateřina Loudátová 

 

2) Předseda finančního výboru  Ing. František Žídek 

 

3) Členové kontrolního výboru  Karolína Žilková 

 

4) Členové finančního výboru  Dalibor Rada   

 

 

 

IV. Schvaluje: 

 
1) Program jednání Zastupitelstva obce Palkovice. 

2) Členy návrhové komise ve složení Bc. Martin Polášek, Ing. David Kula, Aleš Kubala. 

3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača, Ing. František Žídek. 

4) Volební řád Zastupitelstva obce Palkovice. 

5) Členy volební komise ve složení Dalibor Rada, Karla Menšíková, Karolína Žilková 

6) Volbu jednoho místostarosty. 

7) V souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon starosty a 

místostarosty obce budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. 

8) V souladu se schváleným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby 

starosty obce, místostarosty obce a dalších tří členů rady obce tajnou volbou. 

9) Zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce dle §84 odst.2 písm. l 

zákona o obcích. Kontrolní i finanční výbor bude tříčlenný. 

10) Změny č.4 rozpočtu obce Palkovice v roce 2014. 



11) Na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele pro projekt „Snížení imisní 

zátěže v obci Palkovice“ kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a ITTEC, s.r.o. na 

dodávku zametacího vozu dle technických požadavků stanovených v zadávací 

dokumentaci za cenu 1 649 000,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

12) Na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele pro projekt „Nakládání 

s bioodpadem v obci Palkovice“ kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a ELKOPLAST 

CZ, s.r.o. na dodávku kompostérů dle technických požadavků a v množství  

stanoveném v zadávací dokumentaci za cenu 4 709 000,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo 

obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

13) Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku oddílu jachtingu TJ Sokol Palkovice na 

úhradu části nákladů na opravu střechy na loděnici ve výši 100 000,-Kč. 

14) Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku TJ Sokol Palkovice na úhradu části 

nákladů z roku 2013 na pořízení hmotného majetku – rekonstrukci tenisových kurtů 

ve výši 100 000,-Kč. 

15) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Palkovice a EUROVIA CS a.s. o úpravě 

ceny při opravě místních komunikací v roce 2014 s celkovou změnou ceny  

-351 393,43 Kč. 

16) Přijetí neinvestiční účelové dotace pro rok 2014 na zabezpečení akceschopnosti 

jednotky SDH ve výši 1000,-Kč. 

 

 

V Palkovicích dne: 6. 11. 2014 

 

 

 

     

 

Radim Bača      Ing. David Kula               

starosta  obce                                                            místostarosta obce 


