Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 18.12.2013
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 23.10.2013
do 28.11.2013.
2) Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice v roce 2013,
provedeném Odborem kontroly a interního auditu KÚMSK dne 21.11.2013.
3) Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková
organizace.
4) Zápis č.3/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce. Opatření budou přijata
na příštím zasedání zastupitelstva obce.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Vratislav Obadal, Mgr. Ludmila
Skarková.
4) Rozpočtové změny č.4 rozpočtu obce Palkovice na rok 2013.
5) Rozpočet obce Palkovice na rok 2014.
6) Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových změn rozpočtu
Obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti výdajů do výše
500 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31.12.2013.
7) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Palkovice a MIJO-STAV stavby s.r.o. na akci
„Zateplení obecního úřadu Palkovice“.
8) Volbu přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku, a to paní Helenu Majkusovou,
Palkovice 634 a Ing. Tomáše Huďu, Palkovice 397.
9) Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č.1/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se stanovením sazby poplatku pro rok 2014 ve výši 492,-Kč na poplatníka.
10) Smlouvu č. 183/600/2013 mezi Obcí Palkovice a TS a.s. Frýdek-Místek k zajištění oprav
a údržby veřejného osvětlení obce Palkovice v roce 2014.
11) Darovací smlouvu mezi Ladislavem Zátopkem, Myslík 45 a Obcí Palkovice o převodu
pozemku parc.č. 279 k.ú.Myslík o výměře 16m2 (pozemek pod autobusovou zastávkou
Myslík Kaple) do majetku obce.
12) Přílohu č.1/2014 ke smlouvě mezi Obcí Palkovice a Frýdeckou skládkou a.s. o stanovení
cen při nakládání s odpady na rok 2014.
13) Cenu a ceník stočného pro rok 2014 ve výši 28,69 Kč / m3 bez DPH.
14) Ceník ke smlouvě č.S/100213/34100013/001/2007 mezi Obcí Palkovice a AVE CZ s.r.o.
pro rok 2014.
15) Zastupitele pana Dalibora Radu jako zástupce obce Palkovice na valné hromadě
Honebního společenstva Palkovice.

III.

Ukládá:

1) Finančnímu výboru zastupitelstva obce provést finanční kontrolu hospodaření obce a
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek.
2) Panu Daliboru Radovi podpořit na valné hromadě Honebního společenstva Palkovice
Myslivecké sdružení Olešná Palkovice.
3) Starostovi obce projednat se SSMSK možnost umístění informačního radaru na krajské
komunikaci na Podhůří ve směru z Chlebovic do Palkovic.

IV.

Vyhlašuje:

1) Záměr prodeje plynovodu u základní školy, který byl vybudován v rámci akce „ STL
plynovodní řad a 3 STL plynovodní přípojky pro základní školu“.
V Palkovicích dne: 18. 12. 2013

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

