Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 19.9.2012
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 16.7.2012 do
30.8.2012.
2) Rozbor hospodaření obce k 31.8.2012.
3) Informaci místostarosty o postupu vyplácení příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich
okolí v roce 2012.

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

Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Ing. Josef Bílek, Martin Kurečka, Aleš Kubala.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Petr Gřes, Ing. Vratislav Obadal.
Rozpočtové změny č.2 rozpočtu obce Palkovice v roce 2012.
Na základě provedeného výběrového řízení malého rozsahu na akci „Oprava havarijního
stavu místních komunikací k.ú.Palkovice“, smlouvu s vítěznou firmou Ostravské
komunikace a.s.za nabídkovou cenu 2 332 863,-Kč bez DPH.
6) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Najdkovými, Palkovice 652, o odprodeji
zaplocené části obecního pozemku parc.č.1215/6 k.ú.Palkovice o výměře 21 m2 za
dohodnutou kupní cenu 3150,-Kč.
7) Změnu vzhledu pietního místa č.CZE 8106-7826 na Myslíku a jeho přesunutí na
parc.č.216/2 k.ú.Myslík.
8) Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o provozování vodního díla
č.518/SOP/FM/2012/D1 mezi obcí Palkovice a SmVaK Ostrava a.s. o provozování
kanalizace ke dni 31.12.2012.
9) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Ptáčníkovými, Slezská 2892, F-M, o
prodeji pozemku parc.č.921/2 k.ú.Palkovice o výměře 268 m2 za cenu 490,-Kč.
10) Darovací smlouvu mezi Bohuslavem Michným, Zahradní 1479 Příbor, Ing. Karlem
Michným, Bezručova 394 Studénka a Karlem Michným, 9.května 1177 Příbor a obcí
Palkovice o převodu pozemku parc.č. 1315/3 k.ú.Palkovice do majetku obce.
11) Cenu 20,-Kč/m2 jako cenu pro výkupy pozemků pod připravovanou stavbou chodníku
z centra obce směrem do Frýdku-Místku.
12) Že obec Palkovice jako provozovatel kanalizace bude na základě sepsaných smluv
vybírat stočné od občanů, připojených k této kanalizaci, od 1. ledna 2013.
13) Záměr postupného přesunutí všech oddělení mateřské školy do budovy základní školy
v Palkovicích.

III.

Zamítá:

1) Na základě nabídky p.Pavla Sztefka, Bystřice 717, převzetí komunikace parc.č. 397,
401/2, 405/2 a PK 406 díl 2 k.ú.Myslík do majetku obce Palkovice.

IV.

Ukládá:

1) Starostovi obce zajistit zpracování znaleckého posudku za účelem prodeje pozemku
parc.č. 3118/16 k.ú.Palkovice.
2) Radě obce oslovit firmy ASA-FM, Arkal, L-Design a Ing. Radovana Moryse s poptávkou
na zpracování projektu chodníku Myslík – Kozlovice.
3) Radě obce dokončit návrh řešení autobusových zastávek v centru obce.
4) Radě obce dopracovat ke kupní smlouvě na prodej pozemku parc.č.3096/3 k.ú. Palkovice
zřízení věcného břemene pro přístup k odvodňovacímu příkopu podél zmíněného
pozemku za účelem jeho údržby.
5) Starostovi obce projednat s Magistrátem města Frýdku-Místku, možnost opravy
komunikace na Hůrkách u č.221.

V.

Pověřuje:

1) Starostu obce podpisem smlouvy dle bodu II./7 tohoto zápisu.

VI.

Vyhlašuje:

1) Záměr prodeje části pozemku parc.č.110 k.ú.Palkovice s platností do 30.6.2013.

V Palkovicích 19.9.2012

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

