Usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 23. 8. 2017 v Kulturním domě v Palkovicích (Palkovice č. p. 295)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.

bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne
5. 6. 2017.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 20. 6. 2017, 26. 6. 2017, 19. 7. 2017,
20. 7. 2017 a 21. 7. 2017.
3. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-7/2017.
4. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
za rok 2016.
5. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o
provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními
prostředky ze dne 31.5.2017.

II.

schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Karla Menšíková a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Kateřina Loudátová, Ing. Tomáš Huďa,
a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2017.
5. Smlouvu o zajištění sběru, přepravy a odstraňování komunálního odpadu
uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Frýdeckou skládkou a. s.
6. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Alenou
Hoňkovou ve věci nákupu pozemku p. č. 3097/1, k. ú. Palkovice.
7. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a
Petrem a Lenkou Pokludovými ve věci směny pozemku p. č. 1865 za pozemek p.
č. 2301, vše k. ú. Palkovice dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo
1981-319/2016, vyhotoveného společností GEODAT v.o.s. o výměře 62 m2.
8. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Římskokatolickou farností
Kozlovice ve věci přijetí daru 80 000,- za účelem opravy Kaple Sedmibolestné
Panny Marie na Myslíku.
9. Darovací smlouvu za účelem údržby nemovitosti a jejího okolí v roce 2017 dle
přílohy č. 1 tohoto zápisu.

III.

zamítá:
Záměr prodeje části pozemku p. č. 671, k. ú. Palkovice.
Záměr prodeje pozemků p. č. 1434/1 a 1435/1, k. ú. Palkovice.
Záměr prodeje části pozemků p. č. 1020 a 1021/1, k. ú. Palkovice.
Záměr prodeje pozemku p. č. 620, k. ú. Palkovice.

1.
2.
3.
4.
IV.

ukládá:
1. Starostovi obce Radimovi Bačovi v termínu do 31. 8. 2017 opětovně vyrozumět
zhotovitele stavby Chodník na komunikaci III/4848 (dolní konec) a technický dozor
investora o zahájení požadavků zadavatele na reklamaci provedeného díla s opravou
a odstraněním jejich vad. V případě nereagování na opětovnou výzvu do 1 měsíce
začít řešit věc právní cestou.
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2. Opětovně místostarostovi obce Davidu Kulovi zajistit do 30. 9. 2017 zprovoznění
nových webových stránek obce.
V.

VI.

vyhlašuje:
1. Záměr směny částí pozemků p. č. 1182 a 1179 za pozemek p. č. 3097/7, vše k. ú.
Palkovice.
2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3118/4, k. ú. Palkovice.
Pověřuje
1. Radu obce Palkovice schválením dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „Palkovice dostavba kanalizace IV. etapa – nové vyhlášení“ mezi Obcí Palkovice a firmou
Metrostav a. s. Předmětem dodatku budou vícepráce/méněpráce na části díla: stoky
P12, P16, P11, P4, P3, P9, P17, P1, P5a + změna povodí C.

V Palkovicích dne: 23. 8. 2017

Radim Bača
Starosta

Ing. David Kula, Ph.D., MBA
Místostarosta
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