Usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 27.3.2013
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce 20.3.2013.
2) Informaci místostarosty o provozních nákladech bezdrátového rozhlasu, který se bude
instalovat v rámci projektu „Protipovodňová opatření obce Palkovice“.
3) Zápis č. 1/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva ze dne 20.3.2013.
4) Informaci ředitele Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek,
příspěvkové organizace o počtu zájemců o nástup do mateřské školy, o provozu školní
družiny a dalších připravovaných aktivitách školy.
5) Informaci místostarosty o zrušení nevyužívaných VTA u Domu služeb a prodejny Modrá
Labuť.
6) Informaci starosty obce o žádostech občanů o změnu územního plánu obce.

II. Schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Aleš Kubala, Bc. Martin Polášek, Jan Vrbica.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Martin Kurečka, Ing. František Žídek.
Rozpočet obce Palkovice na rok 2013.
Účetní závěrku obce Palkovice k 31.12.2012.
Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a Beskyd Agro a.s. o odprodeji pozemku
parc.č.3096/3 k.ú.Palkovice o výměře 872 m2 dle GP č.1661-10/2012 v areálu kravína na
osadě za dohodnutou kupní cenu 139 520,-Kč.
7) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Václavem Menšíkem, Palkovice 33 o
odprodeji zaplocené části pozemku parc.č. 514 k.ú.Palkovice o výměře 20 m2 dle GP
č.1597-45/2011 za dohodnutou kupní cenu 1,-Kč.
8) Darovací smlouvu č. FM/3/j/2013/Ch mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným
SSMSK Ostrava a Obcí Palkovice o převodu částí pozemků pod chodníkem od
restaurace Tomis ke kapli na Myslíku do majetku obce.
9) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Petrem a Ivanou Neničkovými, Ludovíta
Štúra 5/1075, Ostrava-Poruba, o odprodeji pozemku parc.č. 1055/5 a 1075 k.ú.Myslík o
celkové výměře 370 m2 dle GP č.343-143/2008 za dohodnutou kupní cenu 53 540,-Kč.
10) Smlouvu mezi obcí Palkovice a Sára Viktor s.r.o. o čištění komunikace v rámci akce
„Snižování prašnosti v obci Palkovice“. Čištění komunikace nad rámec běžného čištění
bude prováděno bezúplatně po dobu pěti let.
11) Kupní smlouvu mezi prodávajícími Lubomírem Pokludou, Příborská 599, FrýdekMístek, Jaroslavou Pokludovou, Palkovice 883, Janou Spěvákovou, Palkovice 884,
Lubomírem a Vlastou Pavlíčkovými, Palkovice 404, Petrem Kudělkou, Palkovice 882 a
Ivanem a Janou Barabášovými, Palkovice 881 a Obcí Palkovice o odkupu splaškové
kanalizace na pozemcích parc. č.2408/42, 2408/57 a 2408/58 k.ú.Palkovice za
dohodnutou kupní cenu 99 750,-Kč vč. DPH.
12) Smlouvu o dílo č.03/13 mezi Obcí Palkovice a Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. na
zhotovení lesního hospodářského plánu s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023 pro LHC
Obce Palkovice v rozsahu 169 ha za cenu 50 700,-Kč.

13) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt „Statická sanace
objektu kaple Palkovice-Myslík“ s vítěznou firmou Forti Ostrava s.r.o. v celkové ceně
959 565,-Kč +DPH.

III.

Vyhlašuje:

1) Záměr směny pozemků parc.č.2565/5, 2541/1 a 2547/2 k.ú.Palkovice.
2) Poptávkové řízení na dodavatele dokumentace pro provedení stavby „Zateplení budovy
obecního úřadu“.
3) Poptávkové řízení na dodavatele dokumentace pro provedení stavby na akci „Splašková
kanalizace v obci Palkovice IV.etapa“.

IV.

Ukládá:

1) Místostarostovi obce zajistit požadované doklady akciové společnosti Lyžování za
domem a předložit tyto finančnímu výboru do 30.5.2013.
2) Starostovi obce zadat firmě Hutní projekt a.s. zpracování projektové dokumentace
víceúčelové asfaltové plochy na obecním pozemku za tělocvičnou.
3) Starostovi obce zadat firmě Hutní projekt a.s. zpracování studie rozšíření sociálního
zázemí pro tělocvičnu a přilehlá hřiště včetně veřejných WC.

V Palkovicích dne: 27.3.2013

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

