Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 25. 2. 2019 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích
(Palkovice č. p. 619, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.

bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne
17. 12. 2018.
2. Kontrolu zápisu z jednání Rady obce ze dne 27. 11. 2018, 4. 12. 2018, 12. 12.
2018, 28. 12. 2018, 8. 1. 2019 a 31. 1. 2019.
3. Zápis z kontroly Finančního výboru obce Palkovice č. 1/2019.
4. Rozbor hospodaření obce za období 1–12/2018.

II.

schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Josef Lukeš a Aleš Kubala.
3. Členy návrhové komise ve složení Petr Kreuzmann, Ing. Jaromír Ivánek a Ing.
David Kula, Ph.D., MBA.
4. Strategický rozvojový dokument obce Palkovice na období 2019–2030.
5. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora
rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli na realizaci projektu „Oprava místních komunikací
v obci Palkovice“.
6. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora
rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli na realizaci projektu „Obnova tělocvičny v obci
Palkovice“.
7. Záměr přijetí investičního úvěru od Komerční banky, a. s. dle indikativní nabídky
ze dne 11. 2. 2019 a pověřuje starostu obce Radima Baču jednáním o návrhu
smlouvy o poskytnutí úvěru.
8. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019.
9. Kupní smlouvu o převodu nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Asental
Land, s.r.o. ve věci koupě pozemků p. č. 2730/3 o výměře 4 816 m2 a pozemku p.
č. 2731/5 o výměře 1 251 m2, obojí k. ú. Palkovice.
10. Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti
organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok
2019.
11. Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
Palkovice pro rok 2019.
12. Oslovení vlastníků pozemků v Palkovicích s nabídkou odkupu pozemků za účelem
realizace pozemkových úprav v obci.

III.

Pověřuje:
1. Radu obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových opatření rozpočtu
obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu; v oblasti výdajů do výše
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500 000,-Kč na oddíl paragraf, s výjimkou zapojení dotací – ty bez omezení, vše s
platností do 31. 12. 2019.
IV.

Ruší
1. Záměr přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a. s. dle indikativní nabídky
ze dne 14. 12. 2018 a pověření starosty obce Radima Baču jednáním o návrhu
smlouvy o poskytnutí úvěru.

V.

Zamítá
1. Žádost paní Evy Bůžkové o snížení nájemného v obecním bytě č. 10 v domě
Palkovice č. p. 414.

V Palkovicích dne: 25. 2. 2019

Radim Bača
Starosta

Ing. David Kula, Ph.D., MBA
Místostarosta
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