Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 29.8.2013
v SKSC na Myslíku

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 24.6.2013 do
21.8.2013.
2) Rozbor hospodaření obce k 31.7.2013.
3) Informaci starosty obce o probíhajících stavebních pracích v obci.
4) Informaci starosty obce o připravovaných investičních akcích v obci.

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

Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Mgr. Ludmila Skarková, Mgr. Petr Gřes, Aleš Kubala.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada.
Rozpočtové změny č.2 rozpočtu obce Palkovice na rok 2013.
Smlouvu o dílo č. SOD E 322/3/2013 mezi obcí Palkovice a firmou Empemont s.r.o. na
realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Palkovice“.
6) Smlouvu o dílo mezi obcí Palkovice a firmou MIJO-STAV stavby, s.r.o. na realizaci
projektu „Zateplení obecního úřadu Palkovice“.
7) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice a manžely Ševčíkovými, Palkovice 608, o odprodeji
pozemku parc.č.110/2 k.ú.Palkovice za dohodnutou kupní cenu 11 350,-Kč.
8) Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice, manžely Lakomými, Palkovice 509, a panem
Milanem Červenkou, Palkovice 508, o odprodeji pozemku parc.č.1482/9 k.ú.Palkovice za
dohodnutou kupní cenu 2 070,-Kč a pozemku parc.č. 1482/10 k.ú.Palkovice za
dohodnutou kupní cenu 9 105,-Kč.
9) Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 40 000,-Kč na akci „Přemístění a rekonstrukce
pomníku padlých na Myslíku“.
10) Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Palkovice o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 40 000,-Kč na „Přemístění a rekonstrukci pomníku padlých
na Myslíku“.
11) Smlouvu č. FM/10/i/2013/Ch o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi
Moravskoslezským krajem a Obcí Palkovice, o darování části pozemku parc.č. 3104/1
k.ú. Palkovice, dotčeného plánovanou stavbou „Autobusové zastávky U transformátoru,
k.ú. Palkovice“ do majetku obce.
12) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 349/2012 ze dne 27.6.2012 mezi Obcí Palkovice a firmou
L Design Zdeněk Látal, na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na akci
„Palkovice – dostavba kanalizace, IV. etapa“.

III.

Vyhlašuje:

1) Záměr směny části pozemku parc.č.789/1 k.ú.Myslík dle GP č. 580-38/2013
vyhotoveného firmou Zekan.

2) Poptávkové řízení dle směrnice č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, čl. 3, odst.4, na dodavatele stavebních prací při realizaci akce „Manipulační
plocha u tělocvičny“
3) Záměr prodeje části pozemku parc.č.1345 k.ú.Palkovice.
4) Záměr prodeje pozemku parc.č.952 a části pozemku parc.č.951 k.ú.Palkovice.
5) Výběrové řízení na akci „Oprava místních komunikací v obci Palkovice“
6) Poptávkové řízení na zpracování projektu pro provedení stavby pro akci „Palkovice –
dostavba kanalizace, IV. etapa“.

IV.

Zamítá:

1) Provedení směny pozemků parc.č. 796/3 a 797/2 k.ú Palkovice majitelů Ludmily a
Ladislava Radových, Palkovice 59, za pozemky parc.č. 2565/5, 2547/2 a 2541/1
k.ú.Palkovice v majetku obce Palkovice.
2) Provedení směny části pozemku pod komunikací parc.č. 1879/2 k.ú Palkovice v majetku
pana Vlastimila Šlajera. Palkovice 150, za pozemek parc.č. 3078 k.ú.Palkovice v majetku
obce Palkovice.
3) Společnou žádost majitelů sousedních nemovitostí o zřízení příjezdové komunikace na
parc. 528/1 k.ú.Myslík.

V.

Ukládá:

1) Starostovi obce jednat s majiteli o odkupu pozemku parc.č.538/6, 1065/2 a 220/1
k.ú.Myslík do majetku obce.
2) Jednat s majitelem pozemku parc.č. 1879/2 k.ú.Palkovice o vyřešení situace s umístěním
části obecní komunikace na tomto pozemku.
3) Starostovi obce zajistit podklady k nabývacímu titulu vlastnictví obce k lesům bývalého
Hůrčanského družstva.

VI.

Ruší:

1) Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/18/2013/III./1 ve znění: Zastupitelstvo obce
Palkovice po projednání vyhlašuje záměr prodeje části pozemku parc.č.789/1 k.ú.Myslík
dle GP č. 580-38/2013 vyhotoveného firmou Zekan.
2) Usnesení zastupitelstva obce č. ZO/18/2013/II./14 ve znění: Zastupitelstvo obce
Palkovice po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na akci „Přemístění a rekonstrukce pomníku padlých na
Myslíku“ ve výši 40 000,-Kč.
V Palkovicích dne: 29. 8. 2013

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

