
Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 29.6.2011

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:

1) Kontrolu zápisu jednání rady obce ze dne 13.6.2011 a kontrolu usnesení z 5. zasedání 
zastupitelstva obce.

2) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva zemědělství České republiky na akci 
Palkovice-dostavba kanalizace III. etapa ve výši cca 8,8 mil. Kč.

3) Zápis o provedené kontrole plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků, 
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice za rok 2010.

4) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31.5.2011.
5) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.4.2011.

II. Schvaluje:

1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Matrin Kurečka, Ing. Josef Bílek, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Matrin Polášek, Ing František Žídek.
4) Rozpočtové změny č.3 rozpočtu obce Palkovice v roce 2011 dle přílohy č. 1 zápisu.
5) Dodatek č.3 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi obcí 

Palkovice a ČSAD Frýdek-Místek a.s.
6) Udělení souhlasu zřizovatele k pronájmu místnosti v budově ZŠ Palkovice  za účelem 

provozování školního bufetu a využití nájemného jako provozního výnosu školy.
7) Ukončení činnosti letopisecké komise zastupitelstva obce.
8) Záměr pronájmu Restaurace pod Habešem od 1.10.2011.
9) Realizaci projektu „Sportujeme a bavíme se spolu-Palkovice a Porabka“. Projekt bude 

financován z rozpočtu obce.
10) Termín konání příštího zasedání zastupitelstva obce 21.9.2011 na Myslíku.
11) Poskytnutí dotace na podporu činnosti TJ Sokol Palkovice ve výši 100 tis. Kč.

III.  Ukládá:
  

1) Zastupiteli p. Martinu Kurečkovi sestavit  a předložit radě obce nové složení letopisecké 
komise rady obce v termínu do 31.8.2011.

2) Starostovi obce zajistit do příštího zasedání zastupitelstva údaje o počtu cestujících na 
víkendových autobusových linkách ČSAD Frýdek-Místek.

V Palkovicích 29.6.2011

Radim Bača Aleš Kubala
Starosta Místostarosta




