
Usnesení
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 28.2.2011

v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:

1) Kontrolu zápisu jednání Rady obce Palkovice od 21.12.2010 do 14.2.2011 a kontrolu 
usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice.

2) Rozbor hospodaření Obce Palkovice k 31.12.2010.
3) Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 

dodavatele stavebních prací na akci „Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice – 2. 
část“ výsledek výběrového řízení s vítěznou firmou Sdružení Palkovice. Účastníci 
sdružení – Metrostav a.s., Praha a Ondřej Slovák – STAV MAL, Dolní Lutyně.

4) Informaci starosty obce Palkovice  o změně dodavatele plynu a elektrické energie pro 
obecní budovy na základě výsledku společného výběru obcí SMOPO.

5) Informaci starosty obce Palkovice o jednání za účelem zpřístupnění hřiště u Základní 
školy v Palkovicích veřejnosti a montáži kamerového systému.

6) Rozbor hospodaření Obecní knihovny Palkovice za rok 2010.
7) Informaci starosty obce Palkovice o připravovaném projektu „Sportujeme a bavíme se 

spolu - Palkovice a Porabka“, spolufinancovaném z fondu mikroprojektů česko-polské 
spolupráce.

8) Informaci starosty obce Palkovice o opravě hlavní komunikace – směr od  Tomise do 
Metylovic.

II. Schvaluje:

1) Program jednání Zastupitelstva obce Palkovice.
2) Členy návrhové komise ve složení Ing Tomáš Huďa, Mgr. Ludmila Skarková, Aleš 

Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Josef Bílek, Martin Kurečka.
4) Rozpočet Obce Palkovice na rok 2011.
5) Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku  na akci  „Úvěr na financování stavby –

Dostavba kanalizace III. etapa, Palkovice“.
6) Oznámení o zakázce na poskytovatele úvěru na akci „Palkovice -dostavba kanalizace 

III.etapa“.
7) Rozpočet Obecní knihovny Palkovice na rok 2011.
8) Vyjádření souhlasu s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 3100/5 k.ú. Palkovice –

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření  Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do  vlastnictví Obce Palkovice.

9) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
evidenční  číslo 01524/2008/ŽPZ s prodloužením termínu pro předložení potvrzení o 
projevu vůle do 30.3.2011.

10) Smlouvu mezi Obcí Palkovice a firmou Sillet Group, a.s., o zprostředkování pojistné 
ochrany pro veškerá pojistitelná rizika spojená s vlastnictvím nemovitého a movitého 
majetku a činností zájemce od 01.01.2011.

11) Pojistnou smlouvu č. 2734308470 o pojištění majetku obce a odpovědnosti za škody 
s platností od 01.01.2011.



12) Rámcovou pojistnou smlouvu č. 4513168257 o pojištění souboru motorových a 
přípojných vozidel s platností od 01.01.2011.

13) Kupní smlouvu  č. 1/01/2011 na zakoupení návěsného podkopu NR-2 JURENKA 
k traktoru ZETOR pro potřebu údržby a drobných oprav v obci - za cenu 84 tis. Kč vč. 
DPH.

14) Ceník ke Smlouvě č. S/100213/34100013/001/2007 mezi Obcí Palkovice a AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o.  pro rok 2011.

15) Přijetí daru – pietní desky moldavských vojáků a její umístění na pietním místě -
pomníku padlých u Kulturního domu v Palkovicích.

III.  Vyhlašuje  

1) Výběrové řízení na  akci „Úvěr na financování stavby – Dostavba kanalizace III. 
etapa, Palkovice“.

2) Na základě směrnice č.1/2008 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu čl.3 odst. C veřejnou zakázku malého rozsahu na přípravu 
podkladů – zpracování smluv o zřízení věcného břemene na vedení plynovodů.

3) Na základě směrnice č.1/2008 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu čl.3 odst. C veřejnou zakázku malého rozsahu na přípravu 
podkladů – zpracování geometrických plánů pro potřeby zápisu věcných břemen na 
vedení plynovodů do katastru nemovitostí.

4) Záměr výstavby  splaškové kanalizace „Palkovice – dostavba kanalizace  IV. etapa 
Osada, Dráhy, Podhůří,  Pod Rakovcem“.

IV.  Ruší  

1) Usnesení Rady obce Palkovice č. RO/6/2011/III./1 ve znění: Rada obce vyhlašuje 
výběrové řízení na dodavatele služby poskytování úvěru na realizaci stavebního 
projektu „Dostavba kanalizace III. etapa“.

V.  Pověřuje

1) Starostu obce Palkvice podpisem smlouvy na dodavatele stavebních prací na akci 
„Rozšíření kanalizační sítě v obci Palkovice – 2. část“ s vítěznou firmou Sdružení 
Palkovice. Účastníci sdružení – Metrostav a.s., Praha a Ondřej Slovák – STAV MAL, 
Dolní Lutyně.

2) Starostu obce Palkovice zajištěním stanoviska JUDr. Pavelce k žádostem o poskytnutí 
informací (zaslaných Ing. Karlem Michným) v návaznosti na zákon o svobodném 
přístupu k informacím.

VI.  Jmenuje:

1) Členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ve veřejné 
zakázce na akci „Úvěr na financování stavby – Dostavba kanalizace  III.etapa, 
Palkovice“. Hodnotící komise má pravomoc rozhodnout o výběru nejlepší nabídky. 
Banka, která bude mít nejlepší nabídku, předloží smlouvu o poskytnutí úvěru 
Zastupitelstvu obce Palkovice k odsouhlašení.



Členové: 1. Lubomír Štěrba
2. Mgr. Patr Gřes
3. Slavomír Bača
4. Mgr. Ludmila Skarková
5. Aleš Kubala

Náhradníci: 1. Martin Kurečka
2. Radim Bača
3. Mgr. Jan Kasperčík
4. Mgr. Věra Krpcová
5. Ing. Tomáš Opěla

VII.  Zamítá:

1) Dodatek č.3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Palkovice mezi Obcí Palkovice 
a ČSAD Frýdek-Místek a.s. -  stanovení prokazatelné ztráty pro rok 2011 ve výši 
104 000,-Kč.

V Palkovicích 28.2.2011

Radim Bača Aleš Kubala
Starosta obce Místostarosta obce




