
 
Usnesení 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 19.6.2013 
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích 

 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 

I. Bere na vědomí: 
 

1) Kontrolu usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 25.3.2013 
do 3.6.2013. 

2) Rozbor hospodaření obce k 31.5.2013. 
3) Informaci starosty obce o přípravě nařízení obce o zákazu podomního prodeje. 
4) Informaci starosty obce o rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování 

projektu „Palkovice - dostavba kanalizace -IV.etapa“. 
5) Informaci ředitele Mgr. Ivo Fišera o průběhu zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 

2013-2014. 
6) Informaci zastupitele pana Jana Vrbice o jednání ve věci omezení provozu na „obslužné“ 

komunikaci. 
7) Informaci místostarosty obce o výsledku dotazníkového šetření ve věci instalace 

bezdrátového místního rozhlasu. 
 

II. Schvaluje: 
 
1) Změnu programu jednání zastupitelstva obce s vyjmutím bodu 3 programu - schválení 

závěrečného účtu obce za rok 2012. 
2) Program jednání zastupitelstva obce. 
3) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Petr Gřes, Martin Kurečka, Aleš Kubala. 
4) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Věra Krpcová, Ing. Vratislav Obadal. 
5) Směnnou smlouvu mezi Obcí Palkovice a panem Jaroslavem Opělou, Palkovice 73, o 

směně částí obecních pozemků parc.č.2736/3 a 2806/4 k.ú.Palkovice dle GP č. 
1590-31/2011 vyhotoveného Ing. Hanou Freilichovou o celkové výměře 180 m2. 

6) Kupní smlouvu mezi Obcí Palkovice a manžely Lucií Bílkovou, Palkovice 365 a 
Milanem Bílkem, Palkovice 114, o odkupu části pozemku parc.č.3118/4 dle GP č.1706-
97/2012 vyhotoveného firmou Zekan o celkové výměře 86 m2 za dohodnutou kupní cenu 
8186,-Kč. 

7) Poskytnutí finančního daru ve výši 4000,-Kč těm, kteří budou mít k datu 15.9.2013 
uzavřenou smlouvu s obcí Palkovice o odvádění odpadních vod kanalizací. Finanční dar 
bude poskytován v době od 1.10.2013 do 30.11.2013 na základě doložení všech 
požadovaných dokumentů a podpisu darovací smlouvy. 

8) Že příspěvek na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2013, který byl schválen 
usnesením zastupitelstva obce č. ZO/15/2012/II./7 ze dne 18.12.2012, bude občanům 
poskytován formou finančního daru na základě darovací smlouvy. 

9) Rozpočtové změny č. 1 rozpočtu obce Palkovice na rok 2013. 
10) Na základě provedeného výběru typu a provedení a cenové nabídky, zakoupení 

zastávkového přístřešku na autobusovou zastávku Palkovice Kubala směr Kozlovice za 
nabídkovou cenu 265 044,-Kč, Palkovice Kubala směr Frýdek-Místek za nabídkovou 
cenu 127 706,-Kč a Palkovice Tomis směr Kozlovice za nabídkovou cenu 93 015,-Kč od 
firmy MM Cite a.s. Bílovice. 

11) Příspěvek na podporu činnosti zájmových organizací TJ Sokol Palkovice ve výši 
150 000,- Kč. 



12) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a firmou Envipartner s.r.o. na zpracování Digitálního 
povodňového plánu obce Palkovice v rámci projektu „Protipovodňová opatření obce 
Palkovice“ za cenu 108 900,-Kč včetně DPH. 

13) Smlouvu č. 10/2013-41o financování projektu „Církevní památky - společné hodnoty 
v Palkovicích a Porabce“ z fondu mikroprojektu Euroregionu Beskydy. 

14) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Přemístění a 
rekonstrukce pomníku padlých na Myslíku“ ve výši 40 000,-Kč. 

15) Termín konání příštího zasedání zastupitelstva obce 30.6.2013 v 10:30 v Restauraci pod 
Habešem.  

16) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 
dodavatele varovného a vyrozumívacího systému pro projekt „Protipovodňová opatření 
obce Palkovice“ ve složení: 
• Mgr. Petr Gřes 
• Ing. Tomáš Huďa 
• Martin Kurečka 

17) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a Beskyd Agro a.s. o zajištění těžebních prací v obecních 
lesích. 

18) Smlouvu mezi Obcí Palkovice jako oprávněnou a JUDr. Ivanem Barabášem, Mgr. Janou 
Barabášovou, MUDr. Petrem Kudělkou, Lubomírem Pavlíčkem, Vlastou Pavlíčkovou, 
Lubomírem Pokludou, Jaroslavou Pokludovou a Janou Spěvákovou jako povinnými o 
zřízení věcného břemene na vedení, provozování a udržování kanalizace na pozemcích 
parc.č. 2408/58, 2408/44, 2408/42 a 2408/57 vše k.ú.Palkovice. 

 
III.  Vyhlašuje: 

 
1) Záměr prodeje části pozemku parc.č.789/1 k.ú.Myslík dle GP č. 580-38/2013 

vyhotoveného firmou Zekan. 
2) Záměr prodeje částí pozemku parc.č.1482/1 k.ú.Palkovice dle GP č.1253-97/2006 

vyhotoveného Ing. Luborem Štěrbou.  
 

IV.  Zamítá: 
 

1) Na základě žádosti paní Zdeňky Olšovské, Myslík 155, prodej pozemku parc.č. 138/1 
k.ú.Myslík z důvodu trvající platné nájemní smlouvy k tomuto pozemku.  

 
 

V. Ukládá: 
 

1) Starostovi obce vyvolat jednání zájemců o odkup pozemku parc.č. 138/1 k.ú.Myslík. 
2) Místostarostovi obce zjistit možnost vydání OZV zakazující pálení odpadu na otevřených 

ohništích. 
3) Místostarostovi obce zajistit provedení revize vyhlášky o volném pohybu psů.  

 
V Palkovicích dne: 19. 6. 2013 
 
 
 
 
 
 

Radim Bača      Aleš Kubala 
Starosta      Místostarosta 


