Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 17.9.2013
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce z 9.9.
a 16.9.2013.
2) Informaci starosty obce o připravované akci výstavby cyklostezky od restaurace
Muroňka k autobusové zastávce Palkovice transformátor.
3) Dopis paní Libuše Škorňokové se stížností na postup opravy komunikace od kaple na
Myslíku směrem na Hůrky..Oprava odvodnění komunikace je v současné době již
dokončena a oprava povrchu je součástí probíhajícího výběrového řízení na opravy
místních komunikací.v obci.
4) Informaci místostarosty obce o přípravě nařízení o zákazu podomního prodeje.
5) Informaci starosty obce o stavu přípravy výstavby chodníků z centra obce směrem do
Frýdku-Místku a od kaple na Myslíku směrem do Kozlovic.

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

Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada, Aleš Kubala.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Josef Bílek, Ing. Tomáš Huďa.
Zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách na akci
„Oprava povrchu místních komunikací v obci Palkovice“.
5) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, které se bude konat dne
4.10.2013 v 11 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Členy komise jsou:
 Mgr. Ondřej Šimíček
 Jan Vrbica
 Radim Bača
 Dalibor Rada
 Aleš Kubala
Náhradníci jsou:
 Bc. Martin Polášek
 Mgr. Věra Krpcová
 Ing. František Žídek

III.

Ukládá:

1) Starostovi obce projednat s firmou Hutní projekt postup přípravy projektu výstavby
sociálního zázemí u tělocvičny a revizi projektu rekonstrukce hasičárny.

IV.

Ruší:

1) Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/20/2013/III./2 ve znění: Zastupitelstvo obce
Palkovice po projednání vyhlašuje poptávkové řízení dle směrnice č. 1/2012 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 3, odst.4, na dodavatele stavebních prací při
realizaci akce „Manipulační plocha u tělocvičny“
V Palkovicích dne: 17. 9. 2013

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

