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Usnesení 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo  
dne 27. 5. 2019 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích  

(Palkovice č. p. 619, Palkovice) 
 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 
 
I. bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 
19. 3. 2019. 

2. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 11. 3. 2019, 8. 4. 2019, 15. 4. 2019 a 
29. 4. 2019. 

3. Rozbor hospodaření obce za období 1–4/2019. 
4. Zápis č. 1 Kontrolního výboru ze dne 13. 5. 2019. 
5. Protokol o kontrole provedené ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád) Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřadem 
regionální rady na projekt Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice 
ze dne 14. 5. 2019. 

6. Zápis z kontroly Finančního výboru č. 2 ze dne 5. 4. 2019 a z něj vyplývající 
návrhy budou projednány na příštím jednání Zastupitelstva obce. 

7. Petici o uvedení obecní cesty par. č. 1057 na Myslíku do použitelného stavu ze dne 
1. 3. 2018. 
 

 
II. schvaluje: 

1. Program jednání zastupitelstva obce. 
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Hana Brožová a Petr 

Kreuzmann. 
3. Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. Tomáš Huďa a Ing. David 

Kula, Ph.D., MBA. 
4. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2018.  
5. Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2018, který se uzavírá vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce - spolky a jednotlivci - rok 2019 dle přílohy č. 1 

zápisu. 
7. A) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2019 

fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2018 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. Detailní pravidla stanoví Rada obce, 
kontrolou poskytnutí darů se pověřuje Finanční výbor. 
B) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2019 
podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12. 
2018 vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu, 
stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě v katastrálním 
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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. Detailní pravidla stanoví Rada obce, kontrolou 
poskytnutí darů se pověřuje Finanční výbor. 

8. Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019. 
9. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Mgr. Věrou Kahánkovou a Obcí Palkovice ve věci 

koupě pozemku par. č. 1687, k. ú. Palkovice o výměře 109 m2. 
10. Kupní smlouvu uzavřenou mezi statutárním městem Frýdek-Místek a obcí 

Palkovice ve věci koupě pozemku par. č. 4316/7, k.ú. Místek dle geometrického 
plánu č. 4920-61/2018 zpracovaného Ladou Adámkovou, obec Frýdek-Místek o 
výměře 197 m2. 

11. Záměr nechat si darovat pozemek par. č. 2399/1 v k.ú. Palkovice. 
12. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Staseko Plus s. r. 

o. na akci Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích ve věci změny 
ceny a rozsahu díla č. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32 a 33 
a pověřuje starostu obce Palkovice podpisem dodatku. 

13. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Palkovice a Alpine Bau CZ 
a.s. na akci Oprava místních komunikací v obci Palkovice ve věci změny termínu 
zhotovení díla a dalších smluvních podmínek a pověřuje starostu obce Palkovice 
podpisem dodatku. 

14. Přípravu a podání žádosti o dotaci z Programu 117D08 – Podpora revitalizace 
území pro projekt „Komunitní centrum Palkovice“, jehož obsah je popsán v 
projektové fiši ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 
podkladového materiálu. V případě schválení dotace na realizaci projektu 
„Komunitní centrum Palkovice“, schvaluje profinancování realizace projektu, 
finanční spoluúčast na projektu ve výši 40 % způsobilých výdajů a 100 % 
nezpůsobilých výdajů a zařazení tohoto financování projektu do rozpočtu obce 
příslušných realizačních let.  

15. Financování provozu projektu „Komunitní centrum Palkovice“, na který bude 
poskytnuta dotace z Programu 117D08 po celou dobu povinné udržitelnosti. 

16. Poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši 4 000 Kč na jedno nové 
připojení ke stávající splaškové kanalizaci v obci Palkovice mimo IV. etapu 
výstavby kanalizace. O příspěvek lze požádat do 31. 8. 2019 po uzavření Smlouvy 
o odvádění odpadních vod kanalizací s Obci Palkovice. 

17. Prodej cenných papírů ve vlastnictví obce dle Výpisu z účtu cenných papírů. 
18. Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2019. 
19. Plán činnosti Finančního výboru pro rok 2019. 

 
III. vyhlašuje 

1. Záměr prodeje pozemku par. č. 4316/7, k.ú. Místek dle geometrického plánu č. 
4920-61/2018 zpracovaného Ladou Adámkovou, obec Frýdek-Místek o výměře 
197 m2, který bude zveřejněn po jeho nabytí do vlastnictví Obce Palkovice.  

2. Záměr prodeje částí pozemků par. č. 1856/1 a 1856/2, k.ú. Palkovice. 
3. Záměr směny pozemků par. č. 2391/4, k. ú. Palkovice za pozemky par. č. 2042/6, 

2986/1, k. ú. Palkovice a pozemku 2592/7 dle geometrického plánu č. 2141-
45/2019 zpracovaného společností GIS-Stavinvex a.s. v k.ú. Palkovice. 
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IV. ukládá 
1. Starostovi obce Radimovi Bačovi zajistit trvale personální zastupitelnost na 

podatelně OÚ Palkovice. 
2. Radě obce Palkovice jednat o směně pozemků ve věci uvedení cesty na parcele č. 

1057, k. ú. Myslík do vyježděného koridoru. 
 

 
V Palkovicích dne: 27. 5. 2019 
 
 
 
 

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


