
Usnesení
ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 13.12.2010

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:

1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 29.11.2010 do 6.12.2010 a kontrolu usnesení 
z 1. zasedání zastupitelstva obce.

2) Rozbor hospodaření obce k 30.11.2010.
3) Žádost manželů Lukešových, Palkovice 653 o přehodnocení stanoviska ohledně 

prodeje připlocené části obecního pozemku parc.č.1215/6 k.ú.Palkovice.
4) Informaci místostarosty obce o změně jízdních řádů ČSAD Frýdek – Místek od 

12.12.2010.
5) Informaci starosty obce o podání žádosti o dotaci na opravu tenisových kurtů na hřišti 

TJ Sokol Palkovice ve výši 1 mil. Kč.

II. Schvaluje:

1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Bc Martin Polášek, Dalibor Rada , Aleš Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Mgr Věra Krpcová, Slavomír Bača.
4) Rozpočtové změny č. 2 na rok 2010 dle přílohy č.1.
5) Rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši 20% skutečných výdajů roku 2010

s platností do 28.2. 2011.
6) Rozpočtový výhled Obce Palkovice do roku 2016 dle přílohy č.2.
7) Obecně závaznou vyhlášku č.10/2010 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

8) Obecně závaznou vyhlášku č.11/2010 o místním poplatku za provozovaný hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle 
jiného právního předpisu.

9) Členy volební komise ve složení Slavomír Bača, Martin Kurečka, Mgr. Ludmila 
Skarková.

10) V souladu s platným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby předsedů 
finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce veřejnou volbou.

11) Měsíční odměny a příplatky pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s platností od 
1.1.2011 dle přílohy č. 3.

12) Smlouvu č. 178/600/2010 mezi Obcí Palkovice a TS a.s. Frýdek – Místek o zajištění 
oprav a údržby veřejného osvětlení v obci.

13) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 
projektu „Palkovice – dostavba kanalizace III. etapa“ ve výši 1 950 tis. Kč.

14) Pověření Rady obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových změn 
rozpočtu Obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti výdajů do 
výše 500 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu a bez omezení v oblasti výdajů, na které 
byla do rozpočtu přijata účelově určená dotace – platí do 31.12.2010

15) Prodloužení záměru prodeje části pozemku parc.č.1215/6 k.ú. Palkovice do 30.6.2011.



III. Volí:
1) Předsedu finančního výboru Zastupitelstva obce Palkovice Ing. Josefa Bílka.
2) Předsedu kontrolního výboru Zastupitelstva obce Palkovice Bc. Petra Gřese.

IV.  Konstatuje ověření  
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 6 Územního 
plánu Palkovice - Myslík není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a 
stanoviskem krajského úřadu.

V.  Vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 6 Územního 
plánu Palkovice - Myslík s účinností od 30. 12. 2010

V Palkovicích 13.12.2010

Radim Bača Aleš Kubala
Starosta obce Místostarosta obce




