Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 27.2.2012
v Restauraci pod Habešem v Palkovicích

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. Bere na vědomí:
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 21.12.2011 do 22.2.2012 a kontrolu usnesení
z 8. zasedání zastupitelstva obce.
2) Rozbor hospodaření obce Palkovice k 31.12.2011.
3) Informaci starosty obce o průběhu schvalování nového územního plánu obce.
4) Informaci starosty obce o připravovaných investičních akcích na rok 2012.
5) Informaci starosty obce o přípravě zadání poptávkového řízení na dodavatele opravy
střechy a úpravy kotelny na budově Palkovice 265 -Jednota.
6) Informaci starosty obce o připravovaném odkupu pozemku parc.č.528/6, 220/1 a části
1065/2 vše k.ú.Myslík.
7) Informaci místostarosty obce o ukončení pravidelného provozu kina v Palkovicích a
možnosti jeho digitalizace do standartu DCI.
8) Dopis občanů palkovických a myslíkovských hůrek se stížností na zvýšení koeficientu
daně z nemovitostí a poskytování příspěvku na údržbu nemovitostí.

II. Schvaluje:
1) Program jednání zastupitelstva obce.
2) Členy návrhové komise ve složení Bc. Martin Polášek, Mgr. Ludmila Skarková, Aleš
Kubala.
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Tomáš Huďa, Slavomír Bača.
4) Rozpočet obce Palkovice na rok 2012 dle přílohy č.1 zápisu.
5) Smlouvu mezi obcí Palkovice, Veolia Transport Morava a.s. a koordinátorem ODIS s.r.o.
o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby a
organizačním zajištění dopravní obslužnosti se závazkem obce Palkovice ve výši
85 408,-Kč pro rok 2012.
6) Podání žádosti na SFŽP o dotaci na zateplení budovy Palkovice 619.
7) Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ze dne 24.4.2009 k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti mezi obcí Palkovice a Veolia Transport Morava a.s. se závazkem
obce Palkovice ve výši 2 400,-Kč pro rok 2012.
8) Rozpočet Obecní knihovny v Palkovicích a na Myslíku pro knihovnu Brušperk ve výši
123 503,-Kč na rok 2012.

III. Vyhlašuje:
1) Výběrové řízení na dodavatele dokumentace pro stavební povolení na akci „Dostavba
kanalizace IV. etapa Palkovice, které provede Ing. Mejzlíková za cenu do 30 000,-Kč
2) Záměr prodeje části pozemku parc.č.1215/6 k.ú.Palkovice dle GP č.1538-65/2010
s platností do 31.12.2012.

3) Záměr prodeje části pozemku parc.3096/1 k.ú.Palkovice v zaploceném areálu
BeskydAgro a.s. s platností do 31.12.2012.
4) Záměr prodeje pozemků parc.č.1078 a PK 178, PK 180, PK 1078 vše k.ú Myslík
s platností do 31.12.2013.

V Palkovicích 27.2.2012

Radim Bača
Starosta

Aleš Kubala
Místostarosta

