Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 27.9.2011
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 20.7.2011 do 8.8.2011 a kontrolu usnesení z 6.
zasedání zastupitelstva obce.
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31.8.2011.
3) Informaci místostarosty obce o průběhu výběru dodavatele na dokončení zateplení
bytového domu Palkovice 320.
4) Dopis manželů Lukešových , Palkovice 653, se stanoviskem ke stavbě kanalizace na
pozemku parc.č. 1216/1 k.ú.Palkovice.
5) Informaci starosty obce o záměru odkupu pozemku pod komunikací parc.č. 528/6 a pod
autobusovou zastávkou parc č 279, oba k.ú. Myslík.
6) Informaci p. Štěrby o průběhu výstavby a financování kanalizace III.-etapa Myslík směr
Kozlovice.
7) Sdělení občanů Myslíku s požadavkem na zřízení obecní večerky v budově SKSC
Myslík.

II. Schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Mgr. Věra Krpcová, Slavomír Bača, Aleš Kubala.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Vratislav Obadal, Ing. Tomáš Opěla.
Rozpočtové změny č.4 rozpočtu obce Palkovice v roce 2011 dle přílohy č. 1 zápisu.
Rozpočtový výhled obce Palkovice na rok 2012 až 2031.
Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti mezi obcí Palkovice a firmou Fest-Bau s.r.o. o
směně části parcel č. 1551 a 1550 k.ú.Palkovice dle geometrického plánu č. 1497133/2009.
7) Mandátní smlouvu č. 11008 mezi obcí Palkovice a firmou Hausing s.r.o. na výkon
autorského dozoru nad prováděním stavby „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice-2.
část“.
8) Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č.1/2011 o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti.
9) Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č.2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.
10) Na základě dopisu manželů Lukešových, Palkovice 653, ze dne 9.9.2011, dle bodu I./4
tohoto zápisu, se zamítavým stanoviskem k výstavbě kanalizace II.etapa Palkovice na
jejich pozemku parc.č. 1216/1 k.ú.Palkovice, že v dané lokalitě nebude v současné době
výstavba kanalizace provedena.
11) Záměr realizace projektu, dotovaného z OPŽP v rámci prioritní osy 1.3.1., zaměřeného
na snižování rizika povodní, jehož součástí bude tvorba digitálních povodňových plánů,
lokálního výstražného systému (vodoměrné hlásiče) a varovného systému s napojením na
zadávací pracoviště IZS (bezdrátový rozhlas). Realizace projektu bude probíhat ve druhé
polovině roku 2012.
12) Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PR č. 6/2011-29 o
financování projektu „Sportujeme a bavíme se spolu – Palkovice a Porabka“.

13) Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.7047/10/0734 ze dne 4. 10. 2010„Dostavba kanalizace
III.etapa, Palkovice“ s posunutím termínu dokončení realizace do 31.7.2012 a navýšením
celkové ceny o vícepráce ve výši 1 654 761,-Kč.
14) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09/2010 z 5.10.2010 „Dostavba kanalizace III.etapa,
Palkovice“ – dozor stavby s posunutím termínu dokončení do 31.3.2013 a navýšením
celkové ceny o 30 000,-Kč.
15) Projednání úpravy vyhlášky o místním poplatku ve smyslu snížení poplatků za
komunální odpad na příštím zasedání zastupitelstva obce.

III. Ukládá:
1) Starostovi obce zahájit jednání za účelem zajistit firmu pro podání žádosti o dotaci ze
SFŽP na realizaci akce „Dostavba kanalizace Palkovice IV.etapa“ v termínu do konce
roku 2012.
2) Starostovi obce projednat s firmou L-Design podmínky pro zahájení zpracování DSP na
akci „Dostavba kanalizace Palkovice IV.etapa“ v termínu do konce roku 2012.
3) Starostovi obce zajistit údaje o počtu cestujících na víkendových linkách ČSAD FrýdekMístek do příštího zasedání zastupitelstva obce.

IV. Zamítá:
1) Poskytnutí dotace Charitě Frýdek-Místek ve výši 40 000,-Kč na dofinancování provozu
charitního střediska Oáza pokoje z důvodu vyčerpaného rozpočtu v roce 2011.

V. Revokuje:
1) Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/5/2011/II./16 ve znění:
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání schvaluje,že od počátku školního roku 201112 obec jako zřizovatel nebude zřizovat školskou radu Základní školy a mateřské školy
Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace.

VI. Pověřuje:
1) Starostu obce podpisem dodatku ke SOD dle bodu III/13.
2) Starostu obce podpisem dodatku ke SOD dle bodu III/14.

V Palkovicích 27.9.2011

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

