Usnesení
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 15.9.2014
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích.

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce a jednání rady obce od 30.6.2014 do
10.9.2014.
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31.8.2014.
3) Protokol , sepsaný dne 17.3.2014 na obecním úřadu za přítomnosti paní Ludmily Radové
a Ladislava Rady, Palkovice 59, se žádostí o vyřazení komunikace na parcele 797/2
k.ú.Palkovice z pasportu místních komunikací. Tato situace bude dořešena v rámci revize
starého nebo schvalování nového pasportu místních komunikací v následujícím období.
4) Informaci starosty obce o hodnotě obecního majetku a jejím navýšení za předcházející
volební období.
5) Informaci o zpracované studii na zlepšení bezpečnosti dopravy v obci Palkovice,
předloženou panem Jiřím Hlaváčem.

II. Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Slavomír Bača, Dalibor Rada, Aleš Kubala.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka.
Rozpočtové změny č.3 rozpočtu obce Palkovice na rok 2014.
Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2031.
Kupní smlouvu mezi obcí Palkovice manžely Sejkorovými, Myslík 11, o prodeji
pozemku parc.č. 12/2 k.ú.Myslík za dohodnutou kupní cenu 1 717,-Kč.
7) Smlouvu o koupi cenných papírů mezi obcí Palkovice a Ing. Kamilem Trochtou, B.
Němcové 951, Frýdlant nad Ostravicí o odprodeji 10 ks akcií společnosti Lyžování za
domem a.s. za dohodnutou cenu 250 000,-Kč.
8) Smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti mezi Statutárním městem
Frýdek-Místek, obcí Palkovice a ČSAD Frýdek-Místek o zajišťování dopravní
obslužnosti linkami městské hromadné dopravy v období 31.8.2014 do 31.12.2018.
9) Smlouvu č. FM/60/d/2014/Sk mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným SSMSK a
obcí Palkovice o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na veřejnou část
kanalizační přípojky k RD Palkovice č.21 za úplatu ve výši 1000,-Kč+DPH.
10) Smlouvu č. FM/61/d/2014/Sk mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným SSMSK a
obcí Palkovice o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na veřejnou část
kanalizační přípojky k parc.č. 1076/1 k.ú. Palkovice za úplatu ve výši 1000,-Kč+DPH.
11) Smlouvu č. FM/62/d/2014/Sk mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným SSMSK a
obcí Palkovice o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na veřejnou část
kanalizační přípojky k budovám Myslík č.118, 119 za úplatu ve výši 1000,-Kč+DPH.
12) Zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou formou otevřeného
řízení, v souladu se zákonem a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
Operačního programu Životní prostředí na akci „Nakládání s bioodpadem v obci
Palkovice“.
13) Návrh kupní smlouvy pro veřejnou zakázku dle bodu II./12. tohoto zápisu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

14) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku
„Nakládání s bioodpadem v obci Palkovice“ ve složení: Slavomír Bača, Ing. Tomáš
Huďa, Mgr. Petr Gřes, Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka. Náhradníci: Lenka Žaarová,
Ing. Vratislav Obadal, Ing. Josef Bílek, Radim Bača, Helena Kapsová.
15) Výzvu k podání nabídek a prokázání kvalifikace zakázky malého rozsahu na akci
„Snížení imisní zátěže v obci Palkovice“
16) Zadávací podmínky a pokyny ke zpracování nabídky dle závazných podmínek OPŽP,
mimo režim zákona č.137/2006 Sb.na akci „Snížení imisní zátěže v obci Palkovice“
17) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Snížení
imisní zátěže v obci Palkovice“ ve složení: Slavomír Bača, Ing. Tomáš Huďa, Mgr. Petr
Gřes, Mgr. Věra Krpcová, Martin Kurečka. Náhradníci: Lenka Žaarová, Ing. Vratislav
Obadal, Ing. Josef Bílek, Radim Bača, Helena Kapsová.
18) Smlouvu č. Z_S24_12_8120042910 mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Palkovice o
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie u
základní školy v Palkovicích.
19) Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Palkovice na dofinancování víceúčelového hřiště
v Palkovicích ve výši 100 000,-Kč.
20) Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Palkovice, oddílu jachtingu, na úhradu části nákladů na
opravu střechy na loděnici ve výši 100 000,-Kč.
21) Kvalifikační dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci
„Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848“.
22) Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci
„Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848“.
23) Návrh smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba chodníku
v Palkovicích na komunikaci III/4848“
24) Členy komise pro posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Výstavba chodníku
v Palkovicích na komunikaci III/4848“.ve složení: Mgr. Petr Gřes, Aleš Kubala, Roman
Žaar. Náhradníci: Martin Kurečka, Jan Vrbica, Jana Bílková.
25) Členy komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku „Výstavba chodníku
v Palkovicích na komunikaci III/4848“.ve složení: Mgr. Petr Gřes, Aleš Kubala, Roman
Žaar. Náhradníci: Martin Kurečka, Jan Vrbica, Jana Bílková.
26) Členy komise pro hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Výstavba chodníku
v Palkovicích na komunikaci III/4848“.ve složení: Ing. František Žídek, Dalibor Rada,
Martin Polášek, Mgr. Věra Krpcová, Aleš Kubala. Náhradníci: Ing. Tomáš Huďa, Radim
Bača, Martin Polášek, Mgr. Ludmila Skarková, Dagmar Bajtková.
27) Souhlasné prohlášení, že bere na vědomí, že v článku V. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu MSK došlo k chybě v psaní v uvedení procentuální výše dotace na akci
„Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice -2.část“ z 60% na skutečných 6% celkových,
skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
28) Koupi pozemku parc.č. 573, 574 a 572 k.ú. Palkovice, nemovitosti Palkovice č.44,
pozemku parc.č. 1669/1 a části parcely č. 2989/21 k.ú. Palkovice za maximální cenu
2 750 000,-Kč.
29) Zadávací dokumentaci pro podlimitní (významnou) zakázku na dodavatele stavebních
prací pro akci „Dostavba kanalizace v obci Palkovice IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří,
pod Rakovcem.
30) Návrh smlouvy o dílo na realizaci akce „Dostavba kanalizace v obci Palkovice IV. etapa
Osada, Dráhy, Podhůří, pod Rakovcem.

III.

Ukládá:

1) Starostovi obce znovu projednat kupní smlouvu dle bodu II./28 tohoto zápisu za
maximální kupní cenu 2 750 000,-Kč s tím, že polovina ceny bude prodávajícímu
uhrazena do 31.12.2014 a druhá polovina do 30.6.2015..

IV.

Vyhlašuje:

1) Záměr prodeje pozemku parc.č. 184/2 k.ú.Palkovice dle GP č.1522-51/2010 firmy Zekan.
2) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci „Dostavba kanalizace v obci
Palkovice IV. etapa Osada, Dráhy, Podhůří, pod Rakovcem.

V Palkovicích dne: 15. 9. 2014

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

