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Usnesení 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 3. 10. 2017 

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích č.p. 619 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 

 

I. bere na vědomí: 

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

23. 8. 2017. 

2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 31. 7. 2017, 17. 8. 2017, 7. 9. 2017  

a 27. 9. 2017. 

3. Informaci starosty obce Radima Bači k průběhu reklamace díla Chodník na 

komunikaci III/4848. 

4. Informaci místostarosty obce Davida Kuly o přípravě webových stránek obce. 

5. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-9/2017. 

 

II. schvaluje: 

1. Program jednání zastupitelstva obce. 

2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Petr Kreuzmann a Ing. Kateřina 

Loudátová. 

3. Členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Slavomír Bača, 

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

4. Rozpočtové opatření č. 12 pro rok 2017. 

5. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Jiřím 

Kapsou, Ing. Vladimírem Kapsou a Štěpánkou Kapsovou ve věci nákupu části 

pozemku parc. č. 2393/3 o výměře 245 m2 a částí pozemku parc. č.  2393/7 o 

výměře 2167 m2 a o výměře 2243 m2,
 
vše k. ú. Palkovice dle geometrického plánu 

č. 2040-133/2017 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. 

6. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Pavlem 

Bužkem ve věci nákupu pozemku parc. č. 2393/4 k. ú. Palkovice o výměře 1026 

m2. 

7. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a 

Římskokatolickou farností Palkovice ve věci směny pozemků parc. č. 2393/11 za 

pozemek parc. č. 2393/12, vše k. ú. Palkovice. 

8. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Kamilem a 

Jiřinou Rossi ve věci nákupu pozemku parc. č. 1856/2  k. ú. Palkovice o výměře 

60 m2. 

9. Smlouvu o zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Pavlem 

Bužkem ve věci služebnost inženýrské sítě kanalizačního řádu k pozemku parc. č. 

2395 k. ú. Palkovice. 

10. Smlouvu o zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Viktorem 

Bužkem ve věci služebnost inženýrské sítě kanalizačního řádu k pozemku parc. č. 

259/2  k. ú. Palkovice. 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:  „Palkovice 

- dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení“ uzavřený mezi Obcí Palkovice a 

MTS + STASEKO pro kanalizaci Palkovice (založené společnostmi Metrostav a.s. 

a STASEKO PLUS s. r. o.) ve věci změn díla č. 1 – 7. 

12. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:  „Palkovice 

- dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení“ uzavřený mezi Obcí Palkovice a 

MTS + STASEKO pro kanalizaci Palkovice (založené společnostmi Metrostav a.s. 

a STASEKO PLUS s. r. o.) ve věci změny díla č. 8. 
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13. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Obcí Palkovice a 

městem Kopřivnice ve věci převodu požárního vozidla Tatra do vlastnictví Obce 

Palkovice. 

 

III. vyhlašuje: 

1. Záměr směny pozemku parc. č. 2393/16 o výměře 1 122 m2 za pozemek parc. č. 

2393/14 o výměře 2 243 m2 vše k. ú. Palkovice dle geometrického plánu č. 2040-

133/2017  vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s..  

2. Záměr směny pozemků části parc. č. 574 o výměře 31 m2 za pozemek části parc. 

č. 560 o výměře 30 m2 vše k. ú. Palkovice dle geometrického plánu č. 2027-

95/2017 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s..  

  

 

V Palkovicích dne: 3. 10. 2017 

 

 

 

 

 

 

Radim Bača      Ing. David Kula, Ph.D., MBA 

Starosta      Místostarosta 


