Usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 29.10.2013
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce ze 7.10.2013.
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 30.9.2013.
3) Informaci místostarosty obce o připravovaném vydání nařízení obce o zákazu podomního
prodeje.
4) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za
rok 2012.
5) Zápis ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstva obce Palkovice ze dne 7.10.2013.
6) Informaci starosty obce o přípravě Smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem
Frýdek-Místek a Obcí Palkovice při výstavbě cyklostezky od restaurace Muroňka po
autobusovou zastávku Palkovice Transformátor.
7) Podnět obyvatel Podhůří k projednání možnosti umístění informačního radaru u
komunikace ve směru z Chlebovin do Palkovice.
8) Protokol o kontrole krajského úřadu na hospodaření v obecních lesích.
9) Žádost o vyjádření ke změně licence ČSAD Frýdek-Místek k provozování autobusové
linky 806318, projíždějící obcí Palkovice.
10) Petici proti hluku, podanou 53 občany, se stížností na podnikání pana Martina Hykla na
parcele č. 2015/1 a 2015/3 k.ú.Palkovice.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Ing. Vratislav Obadal, Bc. Martin Polášek, Dalibor
Rada, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka.
4) Rozpočtové změny č.3 rozpočtu obce Palkovice na rok 2013.
5) Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem na dodavatele stavebních prací na akci“ Oprava
povrchu místních komunikací v obci Palkovice“s celkovou cenou 5 279 950,-Kč + DPH.
6) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a paní Pavlou Nyklovou, Palkovice 125, na
odprodej části obecního pozemku parc. č. 1345/2 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní
cenu 9926,-Kč.
7) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a panem Ladislavem Zátopkem, Myslík 45, na
odkup pozemku parc.č. 528/6 k.ú.Myslík do majetku obce za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 92 660,-Kč.
8) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. E322/3/2013 na akci „Protipovodňová opatření obce
Palkovice“ s posunutím termínu dokončení akce do 28.2.2014.
9) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/13/i/2013/Ch mezi
Moravskoslezským krajem, zastoupeným SSMSK p.o. a Obcí Palkovice o darování
pozemků nebo jejich částí, dotčených připravovanou realizací akce „Parkoviště U
Myšáka, k.ú.Palkovice“, do majetku obce Palkovice.
10) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/14/i/2013/Ch mezi
Moravskoslezským krajem, zastoupeným SSMSK p.o. a Obcí Palkovice o darování
pozemků nebo jejich částí, dotčených připravovanou realizací akce „Úprava chodníků a

autobusové zastávky, účelové komunikace a odvodnění křižovatky u restaurace Tomis,
k.ú.Palkovice“, do majetku obce Palkovice.
11) Směnnou smlouvu mezi Obcí Palkovice a Ing. Martinem Knebelem, Zátiší 3527, F.-M.,
na směnu části obecního pozemku parc. č. 789/1 k.ú. Myslík za část pozemku parc.č.
788/1 k.ú. Myslík s doplatkem ve výši 6286,-Kč ze strany Ing. Knebela.
12) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Palkovice a firmou Alpine Bau CZ s.r.o. o
prodloužení termínu realizace opravy povrchu zpevněné plochy před budovou obecního
úřadu z důvodu v současné době probíhající akce „Zateplení obecního úřadu
v Palkovicích“
13) Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným SSMSK p.o. a Obcí
Palkovice o převodu pozemků pod chodníkem od restaurace Tomis ke kapli na Myslíku
do majetku obce.
14) Dodatek č.3 ke smlouvě č. 09034121 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operační programu životního prostředí s posunutím termínu
k předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce „Rozšíření kanalizační sítě
v obci Palkovice-2. část“ do 31.12.2013.
15) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice, panem Zdeňkem Slípkem, Palkovice č.82 a paní
Libuší Šimkovou, Palkovice 394, na odprodej obecního pozemku parc. č. 592 a části
obecního pozemku parc.č. 591 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 25509,-Kč panu
Slípkovi a 7770,-Kč paní Šimkové.

III.

Ukládá:

1) Starostovi obce projednat se SSMSK možnost umístění informačního radaru na
komunikaci na Podhůří ve směru z Chlebovic do Palkovic.
2) Starostovi obce zajistit na základě bodu I./10 tohoto dopisu schůzku zástupců občanů u
primátora města Frýdku-Místku.

V Palkovicích dne: 29. 10. 2013

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

