
 
 
 

Usnesení 
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 19.11.2012 

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 
 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 

I. Bere na vědomí: 
 

1) Kontrolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 18.9.2012 do 
14.11.2012. 

2) Rozbor hospodaření obce k 31.10.2012. 
3) Informaci místostarosty o postupu vyplácení příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich 

okolí v roce 2012. 
4) Informaci místostarosty o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice 

v roce 2012. 
5) Informaci starosty obce o připravovaných investičních akcích pro příští období. 
 
II. Schvaluje: 
 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Ing. Tomáš Huďa, Mgr. Ludmila Skarková, Aleš 

Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Věra Krpcová, Dalibor Rada. 
4) Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2011, který se uzavírá vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
5) Směrnici č.1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
6) Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Oprava havarijního 

stavu místních komunikací k.ú.Palkovice“ z důvodu chybně sestavené zadávací 
dokumentace a v současné době nevhodných klimatických podmínek pro realizaci dané 
akce.  

7) Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č. 2/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

8) Obecně závaznou vyhlášku Obce Palkovice č.3/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č.11/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 
ze dne 13.12.2010. 

9) Smlouvu o dílo č. 327/2012 mezi Obcí Palkovice a firmou L-Design Zdeněk Látal na 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR na akci „Palkovice-Myslík, Stavba 
chodníku včetně odvodnění“ za cenu 243 tis. Kč + platná sazba DPH. 

10) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a Fest-Bau s.r.o. o prodeji pozemků parc.č. 1550/15, 
1550/16, 1550/17, 1550/18 a 1550/19 za dohodnutou kupní cenu 12 960,-Kč. 

11) Dohodu mezi Obcí Palkovice a městem Strašeň o spolupráci v oblasti místní samosprávy, 
ekonomického rozvoje, ochrany životního prostředí, kultury, sociální ochrany mládeže a 
sportu. 

12) Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Církevní památky-společné 
hodnoty Palkovic a Porabky“ s plánovaným rozpočtem cca 1,4 mil Kč a předpokládanou 
dotaci cca 750 tis Kč. Realizace projektu je plánovaná na rok 2013 s finančním 
vyúčtováním v roce 2014. 



13) Přijetí dotace na rekonstrukci a zateplení budovy Palkovice 619 a záměr vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. 

 
 

III.  Ruší: 
 

1) Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/11/2012/II./4 ve znění: Zastupitelstvo Obce Palkovice 
po projednání Schvaluje: 4) Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2011, který se uzavírá 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

2) Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/13/2012/II./5 ve znění: Zastupitelstvo Obce Palkovice 
po projednání Schvaluje: 5)  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. 

 
 
 
 
V Palkovicích 19.11.2012 
 
 
 
 
 
 

Radim Bača       Aleš Kubala 
Starosta       Místostarosta 


