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Usnesení 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 19. 12. 

2016 v Restauraci pod Habešem (Palkovice č. p. 619, Palkovice) 
 

 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 

 

I. bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 

17. 10. 2016 a 22. 8. 2016. 

2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce ze dne 19. 10. 2016, 9. 11. 2016, 28. 11. 

2016 a 29. 11. 2016. 

3. Odpovědi starosty obce Radima Bači na dotazy ohledně opravy místních 

komunikací v obci Palkovice v roce 2014. 

4. Odpovědi starosty obce Radima Bači ve věci posudku na kvalitu prací v rámci 

stavby chodníku na komunikaci III/4848. 

5. Odpovědi místostarosty obce Ing. Davida Kula, Ph.D., MBA ve věci zajištění 

právního posouzení smluv o dílo Palkovice č. 1/2015 až 6/2015. 

6. Informaci Ing. Martina Chlebka ve věci provozování služeb pošty a zajištění 

služby Pošta Partner v obci Palkovice. 

7. Rozbor hospodaření obce k 11/2016. 

8. Finanční rozbor realizace kulturních akcí v roce 2016. 

9. Finanční rozbor nákladů a výnosů z likvidace odpadů v obci v roce 2016. 

 

 

II. schvaluje: 

1. Program jednání zastupitelstva obce. 

2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Martin Kurečka a Dalibor Rada. 

3. Členy návrhové komise ve složení Karla Menšíková, Ing. Tomáš Huďa  

a Ing. David Kula, Ph.D., MBA. 

4. Ceník obce Palkovice č. 1/2016 O úhradě stočného za objekty napojené na 

stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice (32,45 Kč/m3 bez 

DPH, resp. 37,32 Kč/m3 včetně 15 % DPH) s účinností od 1. 1. 2017. 

5. Tajný způsob hlasování ve věci přijetí úvěru a smlouvy o úvěru. 

6. Komisi pro hlasování ve věci přijetí úvěru a smlouvy o úvěru ve složení Dalibor 

Rada -  předseda, Aleš Kubala – člen a Mgr. Petr Gřes – člen.  

7. Přijetí úvěru na realizaci investičních projektů v obci a refinancování stávajících 

úvěrů. 

8. Smlouvu o úvěru č. 11154/16/LCD s úrokovou sazbou 1,2 % p. a. uzavřenou mezi 

Obcí Palkovice a Českou spořitelnou, a. s. 

9. Rozpočtové opatření č. 23 pro rok 2016. 

10. Rozpočtový výhled obce pro roky 2017–2037. 

11. Rozpočet obce pro rok 2017. 

12. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Fest Bau spol. s. r. o. ve věci 

daru pozemků p. č. 1550/12, 1552/10 a 1550/14, k. ú. Palkovice. 

13. Koncepci umístění funkcionalit a služeb v rámci obce Palkovice dle návrhu 

z 12/2016 přílohy č.1 tohoto usnesení. 

14. Zadání studie komunitního centra a kulturního domu ke zpracování třem 

architektonickým studiím. 

15. Smlouvu o nadačním příspěvku ve výši 240 000,- Kč uzavřenou mezi Obcí 

Palkovice a Nadačním fondem Kimex. 
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16. Darovací smlouvu ve věci daru 50 000,- Kč uzavřenou mezi Obcí Palkovice a SH 

ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Palkovice.  

17. Darovací smlouvy ve věci příspěvku na údržbu nemovitostí a jejího okolí v roce 

2016 dle přílohy č.2 tohoto usnesení. 

18. Smlouvu o právu provést stavbu na parcele č. 3109 a 1554, k. ú. Palkovice 

uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem zastoupeným 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o.  

19. Realizaci výběrového řízení na svoz a likvidaci komunálního odpadu v letech 

2017–2026. 

20. Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na 

projekt Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na základní škole v Palkovicích. 

21. Výše měsíčních odměn a příplatků pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce 

Palkovice dle přílohy č.3 tohoto usnesení s platností od 1. 1. 2017. 

22. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2017. 

23. Pravidla pro Dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných 

volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2017. 

24. Interní směrnici Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a 

stavební práce s platností od 1. 1. 2017.  

 

III. ukládá: 

1. Starostovi obce Palkovice zorganizovat exkurzi po referenčních stavbách za 

účelem přípravy centra obce. 

2. Řediteli Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, p. o. 

Mgr. Ivo Fišerovi zpracovat koncepci rozvoje školství v obci na období  

2017–2026 do konce února 2017. 

 

V Palkovicích dne: 19. 12. 2016 

 

 

 

 

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

Starosta      Místostarosta 


