
Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo

dne 29. tL.202t v tělocvičně v Palkovicích
(Palkovice č. p.20)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

bere na vědomí:

l. Kontrolu usnesení ze zasedáni Zastupitelstva obce Palkovice ze dne 3l. 8. 2021 .

2. Zápisy z jednáni Rady obce Palkovice ze dne 9.8,2021,27.8.2021,16. g,2021,
6. 10. 2021 a12.10.2021.

3. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Palkovice, lČ oozglos+
v roce 202l.

4. Protokol o kontrole provedené nazákladě Oznámení o zahájenikontroly
s Pověřením č. 865l0412021, předmětem kontrol bylo dodržování povinností
zapisujícího orgánu podle zákonač.15912006 Sb., o střetu zájmi,ve znění
pozdějších předpisů.

5. Protokol o kontrole provedené nazákladě Oznámeni o zahájení kontroly
s pověřením č.86210412021 k provedení kontroly, předmětem kontroly byla
aplikace zákona č. 18612016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
PředPisŮ, aztoho vyplývající správní řizeni, správa místních poplatků zavedených
naÚzemí obce podle zákona č.565l1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
PozdějŠÍch předpisŮ, vč. souv. daňových řízení dle zákona č. 280l2OOg Sb., daňový
řád, ve zněni pozdějších předpisů, vybiráni správních poplatků podle položek č, 1
a21 sazebníku zákona č. 63412004 Sb,, o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.

6. Rozbor hospodaření Obce Palkovice za obdobi 1-1)l202l.
] . Zápis Finančního výboru č, 3l202l ze dne 4 , 1 1 . 202l .

8. ZPrávu Kontrolního výboru o provedených kontrolách hospodaření svazku zarok
2020.

9. Dopis paní ze dne 6.9.202l ve věci vnikání na její pozemek.
10. Dopis Ministerstva financí ČR ze dne2I.9.202I ve věci zadluženi óbóe

Palkovice. Obec veškeré povinnosti týkající se úhrady svých závazkiřádně plní.

schvaluje:

1, Program jednání zastupitelstva obce.
2. §leny komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Hana Brožováa Josef Lukeš.
3. Cleny návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. Jaromír lvánek, Ing. David

Kula, Ph.D., MBA.

II.

4.
5,

Rozpočtové opatření č. 11 pro rok2O2l
Kupní smlouvu uzavřenou meri 

- 

a Obcí Palkovice ve věcikoupěpozemkuparc.č.!,"@odníhotokupřirozenénebo
upravené, o v}rněře 33-1 nr:, parc. č. I voJni plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, o výměře 68 m2, parc. č. I vodní plocha, koryto



vodního toku přirozenó nebo upravené, o v}měře
?93

m2 vše v k.ú. Palkovice

a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření a
6. Kupní smlouvu uzavřenou mezi a Obcí

Palkovice ve věci koupě pozemku parc. č. za} ada o qýměře t 609 Ň,
parc. č. I zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bezěplče,jiná st.

á-Ú1neiDs Á', pur".' č. I ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
A, )

o vymere z+ m- vše v k.ú. Palkovice a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření
a podpisu kupní smlouvy.

7. Směnnou .*tot'rnu uruú'.nou 
^"ri

:rg'"lťiffi ':,"ý,il['ff 
,#;Í,J;í",T*-í"ii;.lil"m*rŤl;;

č.I orná půda o výměře 541 m2 vše v k.ú. palkovcie, které vznikly
nazakáC Geometrického plánu pro rozdělení pozemku ě. 2272,781202I,tďerý
vyhotovila firma GIS-STAVINVEX a.s,, a pověřuje starostu obce Palkovice
k uzavření a podpisu směnné smlouvy.

8. Směnnou smlouvu uzavřenou 
^"rí'

a Obcí Palkovice ve věci směny por"mků pg{c. č. l ostatní plocha, jiná plocha

o výměře l73 m:, eásti pozemku parc. č.I označený- dílem ,,a"_o vý,ntěře 3-1

mz'aparc. č.i ostatní plocha, Óstatní komunikace o qýměře 4I m2 zapozemkY
parc. č. 

-*tatní 
plÓcha, ostatní komunikace o výměře 403 rŮ a parc. é.

I-oratni plocha, ostatní komunikace o qýměře 74 m2 vše v k.ú. Palkovice,

ktere vznikly na zák|adé Geometrického plánu pro rozdělení pozemkll ě. 2252-

40l202I, kteqý vyhotovila firma GIS-STAVINVEX a.s., a pověřuje starostu obce

Palkovice k uzavření a podpisu směnné smlouvy.
g. směnnou smlouvu uzavřenou mezi Rostislavem skalkou a obcí palkovice ve věci

směny části pozem@.. ě. I označeného jako parc. ě. 104718 za část

pozemku parc. č. I označeného dílem ,,ďo ostatní plocha, jiná plocha

ovýměře Ó 
^', 

ruFporemku parc. č. Ioznačeného dílem ,,b" zahrada
)

o vymere t m- a za část pozemku parc. č. ] označeného cílem ,,c" ostatní

ploiha, jiná plocha o výměře 1 m2 vše v k.ú. My_g!k, kte.é vznikly na základé

Geometrického plánu pio rozdělení pozemtu e. I, kte4ý vyhotovila
firma GIS-STAVINVEX a.s., a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavření

a podpisu směnné smlouvy.
10. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. VPIC/MSI20211000197 uzavíenou mezi společností CETIN a.s. a Obcí
Palkovice pověřuje starostu obce Palkovice k uzavřeni a podpisu smlouvy.

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. AV. 21037.I.t20l001/INV uzavíený mezi Obcí
palkovice a firmou GEOSAN GROUP a.s. ve věci ,,Rekonstrukce a nástavba

domu služeb Palkovice" a pověřuje starostu obce Palkovice k uzavÍeni a podpisu

Dodatku č. 1,

l2. Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č.

obecní systém odpadovélio hospodářství.
13. Volbu Dalibora Rady a Ing. Tomáše Huďi

512021 o místním poplatku za

na místo kandidáta na funkci
přísedícího k Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2022-2026.

14.Jmenování členťr školské rady Zák\adní školy a mateřské školy Palkovice, okres

Frýdek-Místek, p. o. zastupuj icich zŤizovatele ve složení Ing. Richard VyslouŽil
a Vít Pavlíček, Dis., pro volební období 2021-2024.



ilI.

IV.

v.

l.

ruší:

Záměr směny pozemku parc. ě. 241717 v k.ú. Palkovice za pozemky parc. č.
247 4 l I 6, 247 4 l 17, 247 4 l 1 4, 2453 l 10 a 2439 l I v k.ú. Palkovice.

vyhlašuje:

Zámér směny pozemku parc. č. 241717 v k,ú. Palkovice za pozemky parc. č.
a 24391 1 v k.ú. Palkovice.

zamítáz

1. Spoluúčast Obce Palkovice na spolufinancování 4. výzvy kotlíkoqých dotací.

V Palkovicích dne 29.II.202I

1. 245012,

2453lI0

Radim Bača
Starosta

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




