Usnesení
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 17.3.2014
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 16.12.2013
do 18.2.2014.
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31.12.2013.
3) Zprávu finančního výboru o provedené kontrole hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek.
4) Zprávu finančního výboru o provedené kontrole hospodaření obce.
5) Informaci místostarosty obce o postupu realizace projektu „Protipovodňová opatření obce
Palkovice“.
6) Informaci místostarosty obce o stanovisku, zaslaném SSMSK, ke zrušení přechodu pro
chodce na silnici III/4848 mezi autobusovými zastávkami Palkovice-Tomis.
7) Informaci starosty obce o změně poskytovatele právních služeb pro obec.
8) Požadavek pana Jiřího Hlaváče, Palkovice 38, a pana Marka Sochy, Palkovice 51, o
uzavření smlouvy o pronájmu pozemku pod obslužnou komunikací parc.č. 3100/13 a
3100/6 k.ú.Palkovice.

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

Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Ing. Josef Bílek, Ing. Tomáš Huďa, Aleš Kubala.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. František Žídek.
Rozpočtové změny č.1 rozpočtu obce Palkovice na rok 2014.
Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2014
fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31.12.2013 k trvalému pobytu v obci Palkovice
a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční příspěvek bude
vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň fyzická osoba
nebude v dluhu vůči obci Palkovice. Finanční příspěvek ve výši 50% zaplacené částky
daně z nemovitosti bude vyplacen na účet poplatníka daně z nemovitosti ve lhůtě 1
měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi obcí Palkovice a
poplatníkem daně z nemovitosti.
Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2014
podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31.12.2013
vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví,
dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě v katastrálním území Palkovice a
Myslík. Finanční příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu o vlastnictví
provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o zaplacení daně z nemovitosti a
zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči obci Palkovice. Finanční příspěvek ve výši 50%
zaplacené částky daně z nemovitosti, maximálně však 90 000,-Kč (devadesáttisíckorun),
bude vyplacen na účet poplatníka daně z nemovitosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání
darovací smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z
nemovitosti.
6) Že příspěvek na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2014 bude žadatelům
poskytován formou finančního daru na základě darovací smlouvy.

7) Zavedení provozu linek MHD 865004, 865015 a 865016 z Frýdku-Místku do obce
Palkovice ve všedních dnech a o víkendech. Tento záměr je podmíněn finanční
spoluúčastí Moravskoslezského kraje místo dosavadního financování spojů linek v ZDO
dle projektu společnosti UDI MORAVA. Další podmínkou je souhlas Města FrýdkuMístku a uzavření smlouvy o zajištění provozu linek MHD č. 865004, č. 865015 a č.
865016 z Frýdku-Místku do obce Palkovice.
8) Financování linek MHD č. 865004, č. 865015 a č. 865016 dle projektu UDI MORAVA
pro období 2014-2018 za podmínky finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje,
Města Frýdek-Místek a obce Kozlovice dle předchozího bodu.
9) Rozbor hospodaření obecních knihoven v Palkovicích a na Myslíku v roce 2013 a
rozpočet knihoven na rok 2014.
10) Dodatek č.6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ze dne 24.3.2009 k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti mezi Obcí Palkovice a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. na rok
2014 s úhradou ze strany obce ve výši 92 250,-Kč.
11) Dodatek č.6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ze dne 24.3.2009 k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na území obce Palkovice mezi Obcí Palkovice a dopravcem ČSAD
Frýdek-Místek a.s. na rok 2014 s úhradou ze strany obce ve výši 69 050,-Kč.
12) Poskytnutí finančního příspěvku Charitě Frýdek-Místek na rok 2014 na poskytování
sociálních služeb občanům obce Palkovice ve výši 50 000,-Kč.
13) Kupní smlouvu č. 9413002965/178592 mezi obcí Palkovice a RWE Gasnet s.r.o. o
prodeji plynovodu u základní školy, který byl vybudován v rámci akce „ STL plynovodní
řad a 3 STL plynovodní přípojky pro základní školu Palkovice“ za dohodnutou kupní
cenu 102 900,-Kč bez DPH.
14) Smlouvu mezi Povodím Odry, státní podnik a obcí Palkovice o poskytnutí práva provést
stavbu, připravovanou v rámci akce „Autobusové zastávky „U Transformátoru“,
k.ú.Palkovice“.
15) Smlouvu o dílo č. 16/2014 mezi obcí Palkovice a Hutním projektem a.s. na vypracování
dokumentace pro územní řízení na akci „Chodník – Palkovice směr Podhůří“ za
dohodnutou smluvní cenu 98 000,- bez DPH.
16) Vyřazení nedokončených investic ze seznamu nedokončeného dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku obce dle seznamu, který je přílohou č.1 zápisu z dnešního zasedání.
17) Zařazení správního území obce Palkovice do území působnosti Místní akční skupiny
Pobeskydí – zájmového sdružení právnických osob (IČ: 71212612) na období
2014 – 2020.
18) Darovací smlouvu mezi panem Lukášem Kulou, Palkovice 229, a obcí Palkovice o
převodu vlastnického práva k STL plynovodní přípojce na parc.č.522/2, 521 a 520
k.ú.Palkovice do majetku obce.
19) Zahájení pořízení změny č.1 územního plánu Palkovice.
20) Prodej částí pozemků parc.č. 1434 a 1435 k.ú.Palkovice, označených geometrickým
plánem č.1834-19/2014 nově jako parc.č. 1434/2 a 1435/2..
21) Odkup pozemku parc č.1219/ 3 k.ú.Palkovice od manželů Michlových, Palkovice č.113
do majetku obce za dohodnutou kupní cenu 200,-Kč za 1m2.
22) Že v tomto volebním období nebude udělovat titul „Čestný občan obce Palkovice“.

III.

Ukládá:

1) Starostovi obce připravit smlouvu s Hutním projektem a.s. na zpracování projektu ve
stupni DUR pro projekt „Přístavba tělocvičny“.
2) Starostovi obce na základě doporučení finančního výboru zavést knihy jízd k vozidlům
v majetku obce s evidencí ujetých kilometrů včetně evidence nákupu PHM.
3) Radě obce zavést u nově uzavíraných nájemních smluv jistinu ve výši dvou splátek
nájemného a služeb s tím spojených pro případ vzniku dluhu.

4) Starostovi obce projednat s nájemcem Restaurace pod Habešem, firmou AAT Good
Invest, pokračování nájemní smlouvy a způsob úhrady dlužných částek do příštího
zasedání zastupitelstva obce.
5) Starostovi obce projednat s dlužníkem za odběr dřeva z obecního lesa způsob úhrady
dluhu do příštího zasedání zastupitelstva obce.
6) Starostovi obce projednat se zájemci o odkup pozemků dle bodu II./20 cenu za tyto
pozemky a připravit kupní smlouvu do příštího zasedání zastupitelstva obce.

V Palkovicích dne: 17. 3. 2014

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

