
Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 13.12.2011 a 19.12.2011

v SKSC na Myslíku.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:

1) Složení slibu nově nastoupeného člena zastupitelstva obce p. Jana Vrbice (Nezávislí) 
podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

2) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 20.9.2011 do 13.12.2011 a kontrolu usnesení 
ze 7. zasedání zastupitelstva obce.

3) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 30.11.2011.
4) Informaci starosty obce o průběhu výstavby splaškové kanalizace v obci.
5) Informaci starosty obce o připravovaných investičních akcích.
6) Zápis č.3 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 3.11.2011.

II. Schvaluje:

1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Jan Vrbica, Ing Tomáš Huďa, Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Věra Krpcová, Dalibor Rada.
4) Rozpočtové změny č.5 rozpočtu obce Palkovice v roce 2011 dle přílohy č. 1 zápisu.
5) Rozpočtové provizorium na rok 2012 ve výši 20% skutečných výdajů roku 2011

s platností do 28.2. 2012.
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, bez omezení v oblasti výdajů, na které byla do 
rozpočtu přijata účelově určená dotace a bez omezení v oblasti výdajů, spojených 
s výstavbou kanalizace II.část – platí do 31.12.2011.

7) Přerušení zasedání zastupitelstva obce s pokračováním dne 19.12.2011 v 17 hodin 
v SKSC Myslík.

8) Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č.3/2011 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

9) Měsíční odměnu a příplatky pro neuvolněného člena zastupitelstva obce pana Jana 
Vrbicu s platností od 1.1.2012 ve výši stanovené usnesením zastupitelstva obce 
č. ZO/2/2010/II./11 ze dne 13.12.2010 pro člena zastupitelstva a předsedu komise rady 
obce.

10) Dodatek č.1 ke smlouvě mezi Moravskoslezským krajem a obcí Palkovice o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01111/2010/RRC o posunutí termínu 
dokončení realizace projektu Vybudování multifunkčního výletiště do 30.9.2012.

11) Na základě záměru, schváleného zastupitelstvem obce Palkovice na zasedání č.7 dne 
27.9.2011 č.u. ZO/7/2011/II./11 smlouvu o dílo mezi obcí Palkovice a Envipartner s.r.o. 
o zpracování projektové dokumentace, přípravě podkladů, spojených s podáním žádosti o 
dotaci a následně o realizací projektu „Protipovodňová opatření obce Palkovice v rámci 
Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 1.3.1.

12) Smlouvu o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností Palkovice a obcí Palkovice o 
bezúplatné výpůjčce pozemku parc.č. 557 k.ú.Palkovice-hřbitov na dobu 10 let.

13) Smlouvu č. 126/600/2011 mezi obcí Palkovice a TS a.s., Frýdek-Místek, k zajištění oprav 
a údržby veřejného osvětlení obce Palkovice.



14) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 
9 200,-Kč.

15) Dodatek č.4 Smlouvy mezi obcí Palkovice a ČSAD Frýdek-Místek o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce 
Palkovice pro rok 2012 s úhradou prokazatelné ztráty ve výši 109 290,-Kč.

16) Přílohu č. 1/2012 ke smlouvě o dílo mezi obcí Palkovice a Frýdeckou skládkou a.s. se 
stanovením cen za nakládání s komunálním odpadek od 1.1.2012.

17) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2012 
fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31.12.2011 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 dohody o poskytnutí příspěvku mezi obcí Palkovice a poplatníkem 
daně z nemovitosti.
Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2012 
podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31.12.2011 
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 
dohody o poskytnutí příspěvku  mezi obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.

III.  Ukládá:

1) Radě obce připravit do příštího zasedání zastupitelstva obce dotazník pro občany o 
spokojenosti s řešením situace kolem navýšení místního koeficientu daně z nemovitostí a 
poskytování finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí.

V Palkovicích 19.12.2011

Radim Bača Aleš Kubala
Starosta Místostarosta




