Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 11. 6. 2018 ve Sportovně-kulturním a společenském centru na Myslíku
(Myslík č. p. 118, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.

bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne
14. 3. 2018.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 7. 2. 2018, 26. 2. 2018, 12. 3. 2018,
26. 3. 2018, 23. 4. 2018, 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.
3. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-5/2018.
4. Stanovisko supervize Ing. Miroslava Bernátka, autorizovaného inženýra v oboru
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství k realizaci, kvalitě a rozsahu
veškerých stavebních prací stavby Palkovice – dostavba kanalizace IV. etapa –
nové vyhlášení.
5. Žádost občanů Myslíku o opravu místní komunikace p. č. 1056/7, k. ú. Myslík.

II.

schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Karolína Žilková a Ing. Tomáš Huďa.
3. Členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Dalibor Rada
a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2018.
5. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2017.
6. Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2017, který se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
7. Smlouvy o poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok
2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
8. A) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2018
fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2017 k trvalému pobytu v obci
Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční
dar bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň
fyzická osoba nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční dar ve výši 50 %
zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen v hotovosti nebo na účet ve
lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi obcí
Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.
B) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2018
podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12.
2017 vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu,
stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě v katastrálním
území Palkovice a Myslík. Finanční dar 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 dar ve výši 50 % zaplacené částky daně z nemovitosti, maximálně však
90 000,-Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen v hotovosti nebo na účet ve lhůtě
1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi Obcí Palkovice
a poplatníkem daně z nemovitosti.
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9. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 1/2018, o nočním klidu a obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o regulaci
hlučných činností.
10. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 4/2018, o nočním klidu.
11. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 5/2018, o regulaci hlučných činností.
12. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Alpine Bau CZ a. s., jejímž
předmětem je „Oprava místních komunikací v obci Palkovice“.
13. Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy dle přílohy č. 2 usnesení.
14. Záměr nechat si darovat pozemek p. č. 1527/3, k. ú. Palkovice včetně
inženýrských sítí umístěných na pozemku.
15. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Pavolem
Tuhovčákem ve věci prodeje pozemku parc. č. 1047/6 o výměře 113 m2 dle
Geometrického plánu č. 646-98/2017 vyhotoveného společností GISSTAVINVEX a.s.
16. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Veronikou
Pětrošovou ve věci prodeje pozemku parc. č. 1047/7 o výměře 27 m2 dle
Geometrického plánu č. 646-98/2017 vyhotoveného společností GISSTAVINVEX a.s.
17. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Kateřinou
Tůmovou Blablovou, ve věci prodeje pozemku parc. č. 1056/15 o výměře 55 m2
dle Geometrického plánu č. 645-97/2017 vyhotoveného společností GISSTAVINVEX a.s.
18. Darovací smlouvu spojenou s ujednáním o zřízení služebnosti užívacího práva
uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Hutním Projektem Frýdek-Místek a.s. ve věci
daru dešťové kanalizace, která vede přes pozemky p. č. 2401/1, p. č. 2401/36, p. č.
2401/10 v k. ú. Palkovice, obec Palkovice a pozemek p. č. 4008 v k. ú. Místek,
obec Frýdek-Místek a zřízení služebnosti inženýrské sítě – dešťové kanalizace na
pozemku, p. č. 2401/10 v k. ú. Palkovice rozsahu geometrického plánu, který je
přílohou smlouvy.
19. Rozpočtový výhled Obce Palkovice pro roky 2018 až 2037.
20. Smlouvu o finančním podílu na souvislé opravě silnice č. III/4849 uzavřenou mezi
Obcí Palkovice a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací.
III.

vyhlašuje:
1. Záměr směny části pozemku p. č. 2391/4 k. ú. Palkovice za pozemky p. č. 2042/6,
2986/1 a 234, vše k. ú. Palkovice.
2. Záměr směny částí pozemků p. č. 537/3 a 537/4 k. ú. Myslík za část pozemků p. č.
515/5 a 515/3, vše k. ú. Myslík.

IV.

zamítá:
1. Žádost Jakuba Plesníka o odkup částí pozemků p. č. 178/7, 145/38 a 180, vše k. ú.
Palkovice z důvodu aktuální nepřístupnosti po místní komunikaci.

V Palkovicích dne: 11. 6. 2018

Radim Bača
Starosta

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