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Usnesení 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 10. 12. 2015 

v Palkovicích v Restauraci Pod Habešem (č. p. 619). 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 

 

I. bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 

5. 11. 2015. 

2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 5. 11. 2015, 23. 11. 2015 a 3. 12. 2015. 

3. Dopis paní Věry Kuchařové ze dne 7. 12. 2015 ve věci kácení stromů. 

4. Zápis o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice, IČ 00297054 

v roce 2015. 

 

II. schvaluje: 

1. Program jednání zastupitelstva obce. 

2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Dalibor Rada a Karla Menšíková. 

3. Členy návrhové komise ve složení Ing. František Židek, Mgr. Petr Gřes  

a Ing. David Kula, MBA. 

4. Ceník obce Palkovice č. 2/2015  O úhradě stočného za objekty napojené na 

stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice (30,12 Kč/m3 bez 

DPH, resp. 34,64 Kč/m3 včetně 15 % DPH) s účinností od 1. 1. 2016. 

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 O místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

6. Změny č. 2 rozpočtu obce Palkovice v roce 2015. 

7. Rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši 25 % skutečných výdajů za rok 2015 

s platností do 31. 3. 2016. 

8. Rozpočtový výhled obce Palkovice na roky 2016 až 2031. 

9. Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových změn 

rozpočtu obce Palkovice, a to v oblasti příjmu bez omezení limitu, v oblasti výdajů 

do výše 500 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31. 12. 2015. 

10. Dodatek č. 3 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

kanalizací provozně souvisejících č. 8/DPS/FM/K/2013. 

11. Dodatek č. 3 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

kanalizací provozně souvisejících č. 7/DPS/FM/K/2013. 

12. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi 

Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem za účelem zabezpečení 

akceschopnosti jednotky SDH Obce Palkovice ve výši 7.400 Kč. 

13. Zajištění financování projektu „Palkovice – dostavba kanalizace IV. etapa“ 

z vlastních zdrojů obce Palkovice (bankovní účet obce, bankovní úvěr nebo půjčka 

ze SFŽP ČR). 

14. Dotaci Římskokatolické farnosti Palkovice ve výši 25 000,- Kč a pověřuje Radu 

obce Palkovice schválením smlouvy o poskytnutí dotace. 

15. Zastupitelstvo obce Palkovice si je vědomo, že u podané žádosti o dotaci, oblasti 

podpory 4.1 Rozvoj venkova, výzvy č. 5, pro projekt s názvem Modernizace 

Základní a mateřské školy Palkovice nemusí žádnou dotaci z ROP 

Moravskoslezsko obdržet, a je připraveno projekt profinancovat v plné výši ze 

svých vlastních zdrojů. 

16. Zastupitelstvo obce Palkovice si je vědomo, že u podané žádosti o dotaci, oblasti 

podpory 4.1 Rozvoj venkova, výzvy č. 5, pro projekt s názvem Rekonstrukce 
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hasičské zbrojnice v obci Palkovice nemusí žádnou dotaci z ROP 

Moravskoslezsko obdržet, a je připraveno projekt profinancovat v plné výši ze 

svých vlastních zdrojů. 

 

III. ruší: 
1. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci „Dostavba kanalizace 

v obci Palkovice IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří, pod Rakovcem vyhlášené 

Zastupitelstvem obce dne 15. 9. 2014. 

 

IV. ukládá: 

1. Komisi životního prostředí posoudit kácení stromů v roce 2016 v Obci Palkovice 

do 15. 2. 2016. 

2. Finančnímu výboru zastupitelstva obce provést v součinnosti s účetní obce 

finanční kontrolu hospodaření obce Palkovice a příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek za rok 2015 do 29. 2. 2016. 

3. Radě obce v součinnosti s Komisí životního prostředí provést kontrolu vtékání 

balastních vod a černých napojení do splaškové kanalizace Obce Palkovice do  

30. 6. 2016 a uskutečnit kroky k nápravě. 

4. Starostovi obce zajistit proměření profilu cesty na pozemku p. č. 3097/12, k. ú. 

Palkovice z důvodu zásahu porostu do komunikace do 31. 1. 2016. 

 

  

V Palkovicích dne: 10. 12. 2015 

 

 

 

 

 

Radim Bača       Ing. David Kula, MBA 

Starosta       Místostarosta 


