Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 11.4.2011
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce ze dne 6.4.2011 a kontrolu usnesení ze 3. zasedání
zastupitelstva obce.
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice za rok 2010.
3) Vyhodnocení projednávání návrhu zadání Územního plánu Palkovice.

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

Program jednání zastupitelstva obce.
Členy návrhové komise ve složení Mgr. Věra Krpcová, Slavomír Bača, Aleš Kubala.
Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Dalibor Rada, Radim Bača.
Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2010, který se uzavírá vyjádřením souhlasu s
výhradami, na základě nichž přijímá Obec Palkovice opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků.
5) Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004
Sb.zaslání požadavku o ukončení trvání stávající úvěrové smlouvy č.9600000440 a
současně požadavek na uzavření nové smlouvy o úvěru mezi Obcí Palkovice a ESSOX
a.s. z důvodu, že výše uvedená smlouva byla schválena neoprávněným orgánem obce.
(Dle par. 85 zákona č.128/2000 Sb., Zákon o obcích, je rozhodnutí o přijetí úvěru
vysloveně vyhrazeno zastupitelstvu obce.)
6) Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004
Sb.zaslání požadavku o ukončení trvání stávající úvěrové smlouvy
č.KFZCZKUV8710004 a současně požadavek na uzavření nové smlouvy o úvěru mezi
Obcí Palkovice a Impuls-Leasing-Austria s.r.o. z důvodu, že výše uvedená smlouva
nebyla schválena zastupitelstvem obce dle par. 85 zákona č.128/2000 Sb., Zákon o
obcích.
7) Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004
Sb.zaslání požadavku o ukončení trvání stávající úvěrové smlouvy
č.KFZCZKUV8710003 a současně požadavek na uzavření nové smlouvy o úvěru mezi
Obcí Palkovice a Impuls-Leasing-Austria s.r.o. z důvodu, že výše uvedená smlouva
nebyla schválena zastupitelstvem obce dle par. 85 zákona č.128/2000 Sb., Zákon o
obcích.
8) Rozpočtové změny č.1 rozpočtu Obce Palkovice v roce 2011.
9) Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby „Rozšíření kanalizační sítě v Obci
Palkovice 2. část - úvěr“.
10) V souladu s platným volebním řádem zastupitelstva obce provedení volby členů
finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce veřejnou volbou.
11) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.7047/10/0734 ze dne 4.10.2010mezi Obcí Palkovice a
firmou V-stav Ing. Bronislav Vala na realizaci stavby „Dostavba kanalizace III.etapa,
Palkovice, o změně termínu dokončení díla do 31.7.2012.
12) Smlouvu o dílo na provedení díla „Rozšíření kanalizační sítě v Obci Palkovice 2. část“
mezi Obcí Palkovice a Sdružením Palkovice, U Elektry 830/2b, Praha 9, s vedoucím
členem sdružení Metrostav a.s. IČ: 00014915.
13) Smlouvu o převodu vlastnictví č.j. KRPB-122106-4/ČJ-2010-0600VZ-OST mezi Českou
republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Obcí Palkovice o
bezúplatném převodu nákladního terénního automobilu VAZ Niva praktik 4x4 do
majetku Obce Palkovice.

14) Smlouvu o finančním podílu na vyvolané investici mezi Obcí Palkovice a Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., jejímž předmětem je stavba „Oprava silnice č. III./48416
Metylovice - Palkovice“ se spoluúčastí Obce Palkovice ve výši 1 200 000,-Kč vč. DPH.
15) Upravené Zadání územního plánu Palkovice.
16) Členy finančního výboru ve složení: Anna Kolářová, Petra Ryšková
17) Členy kontrolního výboru ve složení: Marie Chlebová, Jan Lacina
18) Prodej obecní Avie DA 12 A 30, RZ:1T0 3723 za cenu 15 000,-Kč Obci Polom PSČ:
753 64.

III. Vyhlašuje
1) Výběrové řízení na dodavatele služby poskytování úvěru na realizaci stavebního projektu
„Rozšíření kanalizační sítě v Obci Palkovice 2. část“.

IV. Ruší
1) Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb
usnesení rady obce č. RO/63/2010/I./11 ze dne 16.8.2010 ve znění: Rada obce schvaluje:
Smlouvu o úvěru č. 9600000440 mezi Obcí Palkovice a ESSOX s.r.o. na financování
nákupu traktoru Kubota G 26 HD.
2) Zadání Územního plánu Palkovice, schválené zastupitelstvem obce dne 30.9.2010
usnesením č. ZO/23/2010/I./5.

V. Ukládá:
1) Starostovi obce zaslat do 25.4.2011 Odboru kontroly a interního auditu KúMSK
písemnou informaci dle §13 odst.1 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. o přijatých opatřeních
k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Palkovice v roce 2010 s uvedením lhůty pro podání zprávy o plnění přijatých
opatření dle § 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb. do 30.6.2011.
2) Radě obce zasílat zastupitelům materiály k jednání zastupitelstva obce nejpozději 3 dny
před konáním zasedání v elektronické podobě.

VI. Jmenuje:
1) Na základě ustanovení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů, členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ve veřejné
zakázce na dodavatele služby poskytování úvěru na realizaci projektu „Rozšíření
kanalizační sítě v Obci Palkovice 2. část“a to:
Členové:
1. Mgr. Petr Gřes
2. Slavomír Bača
3. Mgr Ludmila Skarková
4. Martina Skurková
5. Ing. František Žídek
Náhradníci: 1. Mgr. Věra Krpcová
2. Radim Bača
3. Martin Kurečka
4. Ing. Tomáš Huďa
5. Dalibor Rada
V Palkovicích 11.4.2011

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

