
 
 
 

Usnesení 
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 16.7.2012 

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 
 

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

1) Kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce. 
2) Rozbor hospodaření obce k 30.6.2012. 

 
II. Schvaluje: 

 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada, Aleš Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Věra Krpcová, Ing. Josef Bílek. 
4) Toto usnesení: 

a) Zastupitelstvo obce Palkovice konstatuje ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, že návrh 
Územního plánu Palkovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 
a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a se stanovisky 
dotčených orgánů a Krajského úřadu MSK 

b) Rozhoduje o námitkách v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád ve znění pozdějších předpisů dle přílohy  

c) Zastupitelstvo obce Palkovice vydává ve smyslu § 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon a za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  a § 13 a příloha č. 7 
vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ÚZEMNÍ PLÁN 
PALKOVICE  formou opatření obecné povahy č.1/2012 s účinnosti od 
15.8.2012. 

5) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 
3/1998, 4/2003, 1/2005 a 2/2006. 

6) Prohlášení kaple Panny Marie Sedmibolestné na Myslíku za kulturní dědictví venkova, tj. 
kulturní dědictví Obce Palkovice, místní část  Myslík. 

7) V návaznosti na prohlášení kaple Panny Marie Sedmibolestné na Myslíku za součást 
kulturního dědictví venkova  kroky vedoucí k opravě její budovy a okolí a přípravu 
dalšího využití kaple Panny Marie Sedmibolestné na Myslíku pro rozvoj duchovního 
života a cestovního ruchu v Palkovicích. 

8) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a Střechy Čagan, Ostravice na opravu střechy na 
budově Jednoty v Palkovicích č.265 za cenu 279 994,-Kč bez DPH a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem. 

9) Na základě doporučení rady obce provedení úprav v základní škole za účelem rozšíření 
mateřské školky firmou Ivo Jarolím-Školstav. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy na tuto akci. 

10) Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Palkovice na podporu činnosti zájmových organizací ve 
výši 150 000,-Kč na rok 2012. 



 
III.  Ukládá: 

 
1) Místostarostovi obce zajistit zveřejnění uzávěrky hospodaření obce za rok 2011 v členění 

na oddíl paragraf dle zastupitelstvem schváleného rozpočtu obce. 
 
 

IV.  Ruší: 
 

1) s účinnosti ke dni 14.08.2012 usnesení  obecního zastupitelstva ze dne 30.03.1998 – bod 
6 oddílu schvaluje,  kterým byl schválen územní plán obce Palkovice  

2) s účinnosti ke dni 14.08.2012 usnesení  obecního zastupitelstva ze dne 29.11.1999 – bod 
č. I/9, kterým byl schválen návrh změn č. 1 územního  plánu  obce Palkovice  

3) s účinnosti ke dni 14.08.2012 usnesení  zastupitelstva obce ze dne  24.09.2001 – bod č 2 
oddílu schvaluje, kterým byl schválen návrh změn č. 2 územního  plánu  obce Palkovice  

4) s účinnosti ke dni 14.08.2012 usnesení  č. ZO/7/2003/II./2  ze  zasedání zastupitelstva 
obce ze dne  11.09.2003,  kterým byl schválen  návrh změn č. 3 územního  plánu  obce 
Palkovice  

5) s účinnosti ke dni 14.08.2012 usnesení č. ZO/16/2005/II./6 ze zasedání  zastupitelstva 
obce ze dne 27.04.2005,  kterým byl schválen návrh změn č. 4 územního  plánu  obce 
Palkovice  

6) s účinnosti ke dni 14.08.2012 usnesení č. ZO/2/2006/II./11 ze zasedání  zastupitelstva 
obce ze dne 14.12.2006,  kterým byl schválen návrh změn č. 5 územního  plánu  obce 
Palkovice 

 
 
V Palkovicích 16.7.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Radim Bača      Aleš Kubala 
  Starosta      Místostarosta 
 
 
 


