Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 16. 3. 2015 na
Myslíku ve Sportovně kulturně společenském centru na Myslíku (č. p. 118).
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.

bere na vědomí:
1. Informaci starosty Radima Bači ohledně prodeje akcií společnosti Lyžování za
domem a. s.
2. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne
15. 12. 2014.
3. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 22. 12. 2014, 30. 12. 2014, 12. 1. 2015,
28. 1. 2015 a 24. 2. 2015.
4. Informaci předsedy finančního výboru Ing. Františka Žídka o provedené kontrole
v Základní škole a mateřské škole Palkovice, okres Frýdek-Místek, p.o. za rok
2014.
5. Dopis Ing. Tomáše Huďi zastupitelům obce Palkovice k urgentnímu řešení
bezpečnosti u Základní školy a v jejím bezprostředním okolí.
6. Závěry školního projektu Bezpečně do školy k dopravní situaci v blízkosti budovy
základní školy.
7. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Palkovice IČ 00297054 za rok 2014.
8. Informaci Josefa Chlebka k likvidaci vybavení z bytu Zdeňka Najdka v domě
s pečovatelskou službou.

II.

schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Karla Menšíková a Martin Kurečka.
3. Členy návrhové komise ve složení Karolína Žilková, Aleš Kubala a Ing. David
Kula, MBA.
4. Rozpočet obce Palkovice na rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
5. Kupní smlouvu mezi Vlastou Kramolišovou (zastoupená na základě plné moci
Hanou Galdovou) a Obcí Palkovice o nákupu pozemků p. č. 572, 573, 574
a 1669/1 k. ú. Palkovice a budovy č. p. 44 rodinný dům na parcele č. 573, k. ú.
Palkovice a nabytí těchto nemovitostí do vlastnictví Obce Palkovice. Kupní
smlouva může být starostou obce podepsána až po splnění podmínek ohledně
prokázání energetické náročnosti budovy.
6. Kupní smlouvu mezi COOP Beskydy, spotřební družstvo a Obcí Palkovice
o nákupu pozemku č. 1259, k. ú. Palkovice a nabytí této nemovitosti do vlastnictví
Obce Palkovice.
7. Záměr nákupu pozemku č. 1649, k. ú. Palkovice a ideální ½ domu č. p. 361, k. ú.
Palkovice od paní Emilie Halatové.
8. Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ze dne 24. 3. 2009 o zajištění
ostatní dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších
změn mezi Arriva Morava a.s. a Obcí Palkovice.
9. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
uzavřené dle ust. § 19c zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi
ČSAD Frýdek – Místek a.s. a Obcí Palkovice.
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti mezi
Statutárním městem Frýdek-Místek, Obcí Palkovice a ČSAD Frýdek-Místek a.s.
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11. Interní směrnici Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce).
12. Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Palkovice.
13. Schvaluje návrh rekonstrukce pietního místa CZE8106-7848 na hřbitově
v Palkovicích.
14. Kupní smlouvu o koupi nemovité věci mezi MSGas s.r.o. a Obcí Palkovice na
nákup díla „SO 01 Stoková síť splaškové kanalizace – povodí „C“ – PP UltraRib 2
DN 250 o šachty Š 305 – Š 318“ v délce 324 m za cenu 260 000,- Kč včetně DPH.
15. Darovací smlouvu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Obcí Palkovice
na dar ve výši 10 000,- Kč.
16. Smlouvu č. 184/600/2014 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce
Palkovice mezi Obcí Palkovice a TS a.s. na zajištění oprav a údržby veřejného
osvětlení v roce 2015.
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10385/11/LCD ze dne 25. 5. 2011 mezi
Českou spořitelnou, a.s. a Obcí Palkovice ve věci změny úrokové sazby úvěru.
18. Podání žádostí o dotaci:
a. Operační program životní prostředí – Dovybavení sběrného dvora
v Palkovicích.
b. Operační program životní prostředí – Výsadba krajinných struktur
a stromořadí v Palkovicích a na Myslíku.
c. Státní fond životního prostředí ČR - Výsadba krajinných struktur
a stromořadí v Palkovicích a na Myslíku.
d. Moravskoslezský kraj – Přepracování projektové dokumentace pro IV.
etapu kanalizace.
e. Regionální operační program Moravskoslezsko – Rekonstrukce hasičské
zbrojnice.
f. Regionální operační program Moravskoslezsko - Výstavba podia a stánků
ve volnočasovém areálu za tělocvičnou.
g. Regionální operační program Moravskoslezsko – Modernizace Základní
a mateřské školy Palkovice.
h. Regionální operační program Moravskoslezsko – Výstavba chodníku na
Myslíku.
i. Regionální operační program Moravskoslezsko – Výstavba chodníku
v dolní části Palkovic.
j. Regionální operační program Moravskoslezsko – Rekonstrukce hřbitovní
zdi.
k. Nadace ČEZ – Dětské hřiště na Myslíku.
19. Vyhlášení výběrových řízení:
a. Zajištění těžebních prací pro rok 2015 v lesích ve vlastnictví Obce
Palkovice.
b. Zajištění pěstebních prací pro rok 2015 v lesích ve vlastnictví Obce
Palkovice.
c. Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
d. Výstavba chodníku Myslík.
e. Stavební úpravy v budově základní školy.
f. Pořízení vybavení do budovy základní školy.
g. Výstavba podia a stánků ve volnočasovém areálu za tělocvičnou.
h. Rekonstrukce hřbitovní zdi.
i. Rámcový investiční úvěr ve výši 50 mil.
j. Rámcový překlenovací investiční úvěr ve výši 20 mil. Kč.
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III.

ukládá:
1. Komisi pro životní prostředí, místní a bytové hospodářství zjištění situace ohledně
povinností prokázat energetickou náročnost budovy při koupi budovy do
vlastnictví obce do 23. 2. 2015.
2. Starostovi Radimovi Bačovi zajistit prohlídku pozemku č. 1649, k. ú. Palkovice
a ideální ½ domu č. p. 361, k. ú. Palkovice u paní Emilie Halatové.
3. Finančnímu a Kontrolnímu výboru kontrolu vybraných investičních akcí v obci
v rozsahu definovaném Radou obce Palkovice do 30. 6. 2015.
4. Komisi pro životní prostředí, místní a bytové hospodářství místní šetření ve věci
žádosti paní Věry Kuchařové ohledně likvidace listí padajícího na její zahradu do
31. 5. 2015.
5. Kontrolnímu výboru kontrolu nájemních smluv uzavřených mezi Obcí Palkovice
a jednotlivými nájemci v budovách ve vlastnictví obce Palkovice do 30. 6. 2015.
6. Starostovi obce Radimu Bačovi pozvat starostu Honebního společenstva na
pracovní jednání zastupitelů.

V Palkovicích dne: 16. 3. 2015

Radim Bača
Starosta

Ing. David Kula, MBA
Místostarosta
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