Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 27.6.2012
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z jednání rady obce od 15.3.2012 do 25.6.2012 a z 10. zasedání
zastupitelstva obce.
2) Rozbor hospodaření obce k 31.5.2012.
3) Závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2011.
4) Protokol o kontrolním zjištění č. ČIŽP/49/OOP/1205906.004/12/VMK České inspekce
životního prostředí ohledně kácení 3ks lip u kulturního domu a u hřiště.
5) Žádost občanů o omezení provozu na účelové komunikaci č.2402 (směrem na Kunčičky
u Bašky). Na základě jednání s Odborem dopravy Magistrátu města Frýdku-Místku tento
svolá jednání k dané problematice za účasti zástupce žadatelů paní Aleny Závěšické,
obce Palkovice, Policie České republiky a obce Baška. Jednání proběhne 20.7.2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Palkovicích od 8:30 hodin.
6) Informaci starosty obce o zaslané žádosti o provedení auditu hospodaření obce Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje.
7) Informaci starosty obce o stanovisku Ministerstva vnitra České republiky k vyhlášce
1/2011 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí.
8) Informaci starosty obce o přípravě studie výstavby chodníku na Myslíku.
9) Informaci starosty obce o připraveném projektu DUR na výstavbu chodníku na dolním
konci.
10) Informaci místostarosty obce o postupu vyplácení příspěvku na údržbu nemovitostí a
jejich okolí v roce 2012.
11) Nabídku pana Pavla Sztefka na bezúplatný převod pozemků pod komunikaci na parc.č.
397, 401/2, 405/2 a PK 406 díl 2 vše v k.ú.Myslík do majetku obce Palkovice.

II. Schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. Vratislav Obadal, Aleš Kubala.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Martin Kurečka, Jan Vrbica.
Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2011, který se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Rozpočtové změny č. 1 rozpočtu obce Palkovice v roce 2012.
Smlouvu o dílo č. 349/2012 mezi obcí Palkovice a firmou L-Design Zdeněk Látal na
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na akci „Palkovice- dostavba
kanalizace IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří, Pod Rakovcem“ za cenu 708 000,-Kč včetně
DPH v termínu do 03/2013.
Darovací smlouvu o převodu nemovitosti mezi Jaromírem Gřesem, Marjou Gřesovou,
Jiřím Magdoněm a Irenou Magdoňovou jako darujícími a obcí Palkovice o převodu
parc.č. 6/1 k.ú. Palkovice dle GP č.1408-141/2008 do majetku obce Palkovice.
Na základě doporučení rady obce Mandátní smlouvu mezi Obcí Palkovice a KONCEDO
s.r.o., IČ 287 97 591, na poskytnutí poradenských činností v rámci přípravy a realizace

projektu „Palkovice-dostavba kanalizace IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří, Pod
Rakovcem“ za celkovou cenu 910 000,-Kč bez DPH.
9) Kupní smlouvu mezi panem Petrem Kulou, Palkovice 167 a obcí Palkovice o odkupu
pozemku parc.č. 1934/5 k.ú.Palkovice do majetku obce za dohodnutou smluvní cenu
166 300,-Kč. Smlouva bude podepsána starostou obce po udělení souhlasu majitele
s odvedením povrchových a srážkových vod z okolních pozemků a seníku přes pozemky
prodávajícího.
10) Záměr realizovat úpravu prostor v základní škole v Palkovicích dle projektu firmy
INPRO za účelem otevření čtvrtého oddělení mateřské školy od 1.9.2012 s celkovou
kapacitou 104 dětí.

III. Vyhlašuje:
1) Záměr prodeje parc.č.3096/3 k.ú.Palkovice dle GP č.1661-10/2012 s platností
do 31.12.2012.

IV.

Ukládá:

1) Místostarostovi obce zajistit zveřejnění uzávěrky hospodaření obce za rok 2011 v členění
na oddíl paragraf dle zastupitelstvem schváleného rozpočtu obce.
2) Starostovi obce zajistit místní šetření ve věci osazení dopravních zrcadel u transformátoru
a na výjezdu z obslužné komunikace u Obecního úřadu a provádění měření rychlosti na
krajské silnici i místních komunikacích v obci.

V.

Ruší:
1) Směrnici č.1/2008 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu
jejího rozporu se zákonem č.137/2006 o veřejných zakázkách po jeho novele k 1.4.2012.

V Palkovicích 27.6.2012

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

