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Usnesení 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 22. 8. 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 

1. 6. 2016. 

2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 30. 5. 2016, 20. 6. 2016, 18. 7. 2016, 3. 

8. 2016 a 15. 8. 2016. 

3. Zápis č. 4/2016 z jednání Finančního výboru, které se konalo 30. 6. 2016. 

4. Zprávu starosty Radima Bači k aktuálnímu stavu požární nádrže na Myslíku. 

5. Rozbor hospodaření obce za období do 31. 7. 2016. 

 

 

II. schvaluje: 

1. Program jednání zastupitelstva obce. 

2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Aleš Kubala a Dalibor Rada. 

3. Členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Ing. Tomáš Opěla  

a Ing. David Kula, MBA. 

4. Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na podporu činnosti v roce 2016 dle přílohy 

č. 1 tohoto zápisu. 

5. Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba chodníku v 

Palkovicích na komunikaci III/4848 - 2016“ uzavřenou mezi Obcí Palkovice a 

Porr a. s. a pověřujeme starostu obce jejím podpisem. 

6. Darovací smlouvu o převodu nemovitostí uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ivou 

Pustkovou ve věci daru pozemku p. č. 1373/1, k. ú. Palkovice. 

7. Darovací smlouvu o převodu nemovitostí uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Fest 

Bau spol. s. r. o. ve věci daru pozemku p. č. 1550/12, k. ú. Palkovice. 

8. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Hutním projektem Frýdek-

Místek a.s. ve věci daru pozemků p. č. 2401/1 a 2401/36, k. ú. Palkovice. 

9. Směnnou smlouvu o převodu nemovitostí uzavřenou mezi Obcí Palkovice a 

Jaroslavem Opělou ve věci směny pozemků p. č. 2806/4 za pozemek 2806/5, k. ú. 

Palkovice. 

10. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Karlem a 

Ľubicou Milatovou ve věci prodeje pozemku p. č. 1551/1, k. ú. Palkovice. 

11. Smlouvu o prodeji kanalizační přípojky uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Hutním 

projektem Frýdek-Místek a.s. ve věci koupi splaškové kanalizace na pozemku p. č. 

2401/1 a 2401/36, k. ú. Palkovice. 

12. Smlouvu o koupi nemovité věci zavřenou mezi Obcí Palkovice a MSGas s. r. o. ve 

věci koupi splaškové kanalizace na pozemku p. č. 2399/1, k. ú. Palkovice. 

13. Smlouvu o koupi nemovité věci zavřenou mezi Obcí Palkovice a Fest Bau s. r. o. 

ve věci koupi splaškové a dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 1547/5, 1552/14, 

1552/9, 1552/10, 1550/14 a 1550/12 v k.ú. Palkovice za předpokladu dodání 

veškeré technické dokumentace prodávajícím. 

14. Záměr odkupu části pozemku p. č. 1879/2, k. ú. Palkovice za 300 Kč / m
2
. 

15. Rozpočtové opatření č. 2/2016. 
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16. Posunutí termínu pro podání žádosti o příspěvek v rámci programu "Příspěvek na 

podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit 

dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2016" do 31. 8. 2016. 

 

  

III. pověřuje: 
1. Radu obce Palkovice schválením smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury na akci  „Stavba chodníku v oblasti Palkovice - Myslík na 

komunikaci III/4848“ a starostu obce následně jejím podpisem. 

2. Martina Kurečku, Ing. Kateřinu Loudátovou, Petra Kreuzmanna, Ing. Tomáše 

Huďu a Dalibora Radu kontrolou stavebních prací v průběhu stavby chodníku na 

Myslíku. 

3. Starostu obce Radima Baču jednáním s Biskupstvím ostravsko-opavským ve věci 

převodu pozemků pod Podhorským potokem v Palkovicích. 

4. Starostu obce Palkovice jednáním s městem Frýdek-Místek a majiteli pozemků 

ohledně nákupů pozemků pod cyklostezkou Palkovice – přehrada Olešná za cenu 

do 300,- Kč/m
2
. 

 

IV. ukládá: 

1. Starostovi Radimu Bačovi vyřešit odpověď na dotazy pana Vyviala do příštího 

zasedání Zastupitelstva obce. 

2. Ukládá Radě obce Palkovice zajistit nezávislý znalecký posudek ke stavbě 

Chodníku na komunikaci III/4848 do příštího zasedání Zastupitelstva obce. 

 

 

V. vyhlašuje: 

1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 184, k. ú. Palkovice. 

2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1228, k. ú. Palkovice. 

3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3087, k. ú. Palkovice. 

4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3079, k. ú. Palkovice. 

5. Záměr prodeje pozemku p. č. 1088/4, k. ú. Myslík. 

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 1088/5, k. ú. Myslík. 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1047/1, k. ú. Myslík. 

8. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 3118/1, 3118/4, 3118/8 a 3118/15, k. ú. 

Palkovice. 

9. Záměr prodeje plynovodů na pozemcích p. č. 1596 k.ú. Palkovice a p.č. 522/2, 

521/1, 521/2, 520/1 k. ú. Palkovice. 

 

VI. zamítá: 

1. Žádost Vlastimila Šlajera o odkup pozemku p. č. 3078, k. ú. Palkovice. 

 

 

  

V Palkovicích dne: 22. 8. 2016 

 

 

 

 

Radim Bača       Ing. David Kula, MBA 

Starosta       Místostarosta 


