Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 17. 12. 2018 v Kulturním domě v Palkovicích
(Palkovice č. p. 295, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.

bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne
5. 11. 2018.
2. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 13. 11. 2018.
3. Rozbor hospodaření obce za období 1 - 11/2018.
4. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
za rok 2017.
5. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními
prostředky ze dne 25. 4. 2018.
6. Zprávu o auditu operace Ministerstva financí, auditního orgánu ve věci auditu
Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa, č. OPŽP/2018/O/029.

II.

Volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích:
1. Členy kontrolního výboru: Aleš Kubala, Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
2. Členy finančního výboru: Dalibor Rada, Mgr. Petr Gřes

III.

schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača a Bc. Barbora
Pustková.
3. Členy návrhové komise ve složení Dalibor Rada, Mgr. Hana Brožová
a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. V souladu se schváleným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby
členů kontrolního výboru a finančního výboru veřejnou volbou.
5. Rozpočtové opatření č. 14 pro rok 2018.
6. Záměr přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a. s. dle indikativní nabídky
ze dne 14. 12. 2018 a pověřuje starostu obce Radima Baču jednáním o návrhu
smlouvy o poskytnutí úvěru.
7. Rozpočet obce Palkovice pro rok 2019.
8. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 až 2037.
9. Ceník obce Palkovice č. 2/2018 O úhradě stočného za objekty napojené na
stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice (33,42 Kč/m3 bez
DPH, resp. 38,43 Kč/m3 včetně 15 % DPH) s účinností od 1. 1. 2019.
10. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Staseko Plus
s. r. o. na akci Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích ve věci
změny díla č. 7-14 a doplnění seznamu poddodavatelů a pověřuje starostu obce
Palkovice podpisem dodatku.
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11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Alpine Bau CZ
a.s. na akci Oprava místních komunikací v obci Palkovice ve věci změny ceny,
rozsahu a termínu zhotovení díla a pověřuje starostu obce Palkovice podpisem
dodatku.
12. Přijetí dotace od Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu
financování akcí s podporou EU na projekt Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
na základní škole v Palkovicích a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským
krajem za účelem poskytnutí dotace na dofinancování tohoto projektu.
13. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Milanem
Červenkou ve věci prodeje pozemků parc. č. 1482/14, k. ú. Palkovice o výměře
488 m2 a 1572/5, k. ú. Palkovice o výměře 40 m2 dle Geometrického plánu
č. 2101-99/2018 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.
14. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Lenkou
Stuchlou, ve věci prodeje pozemků parc. č. 1482/13 o výměře 779 m2 a parc.
č. 1482/7 o výměře 3 m2 vše k. ú. Palkovice dle Geometrického plánu č. 210199/2018 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.
15. Darovací smlouvy za účelem údržby nemovitostí a jejího okolí v roce 2018 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
16. Stanovení výše měsíčních odměn a příplatků pro neuvolněné členy Zastupitelstva
obce Palkovice s platností od 1. 1. 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
17. Darovací smlouvu č. FM/30/j/2018/Ch uzavřenou mezi Obcí Palkovice
a Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského
kraje, p. p. Předmětem darovací smlouvy jsou pozemky parc. č. 1670 díl „a“,
3103/1 díl „b+c“ a 3103/8 vše k.ú. Palkovice a dle geometrického plánu č. 2079507/2018 ze dne 25. 8.2018 a pozemky parc. č. 1553, 1554 díl „a“, 3109 díl
„b+c“, 3114/1 díl „d“ a 3115/7 vše k.ú. Palkovice a dle geometrického plánu 2092506/2018 ze dne 26. 8. 2018.
V Palkovicích dne: 17. 12. 2018

Radim Bača
Starosta

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