Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 15. 12. 2014
v Palkovicích v Restauraci Pod Habešem.
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.

volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích:
1. Člena kontrolního výboru: Josef Lukeš.
2. Člena finančního výboru: Bc. Jiří Kopřiva.

II.

bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 26. 11. 2014 a 2. 12. 2014.
2. Zřízení komisí rady obce, jejich předsedy a členy:
a) Komise kulturní a spolková – předseda Karolína Žilková, člen Aleš Kubala,
člen Mgr. Petr Gřes.
b) Komise pro správu a zachování kulturního dědictví obce – předseda Martin
Kurečka, člen Ing. Tomáš Huďa.
c) Komise zemědělská, lesního a vodního hospodářství – předseda Dalibor Rada,
člen Slavomír Bača.
d) Komise pro občanské záležitosti – předseda Karla Menšíková, člen Radim
Bača.
e) Komise tisková a informační – předseda Ing. Tomáš Huďa, člen Ing. David
Kula, MBA, člen Mgr. Petr Gřes.
f) Komise letopisecká – předseda Aleš Kubala.
g) Komise dopravní a požární ochrany – předseda Ing. Tomáš Opěla, člen Bc.
Martin Polášek.
h) Komise pro životní prostředí, místní a bytové hospodářství – předseda Petr
Kreuzmann.
3. Úpravu ceny za poskytnutí údajů SmVaK platnou od 1. 1. 2015 na 20,- Kč bez
DPH za jedno odběrné místo.
4. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice v roce 2014.
5. Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu funkce v sociálně-právní ochraně dětí dle
zákona č. 359/1999 Sb. mezi Obcí Palkovice a Statutárním městem FrýdekMístek.

III.

schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Dalibor Rada a Martin Kurečka.
3. Členy návrhové komise ve složení Petr Kreuzmann, Ing. Tomáš Huďa a Ing.
David Kula, MBA.
4. Změny č. 5 rozpočtu obce Palkovice v roce 2014.
5. Rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši 25 % skutečných výdajů za rok 2014
a splatností do 31. 3. 2015.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7. Ceník obce Palkovice č. 1/2014 o úhradě stočného za objekty napojené na
stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice (30,12 Kč/m3 bez
DPH, resp. 34,64 Kč/m3 včetně 15 % DPH).
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8. 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 s platností do 31. 12. 2014.
9. Výši měsíčních odměn a příplatků pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce
Palkovice s platností od 1. 1. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
10. Dodatek č. 2 k Dohodě a úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
kanalizací provozně souvisejících č. 8/DPS/FM/K/2013.
11. Dodatek č. 2 k Dohodě a úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
kanalizací provozně souvisejících č. 7/DPS/FM/K/2013.
12. Určení starosty – Radim Bača - jako zastupitele, který bude spolupracovat
s Magistrátem města Frýdku-Místku při pořizování územně plánovací
dokumentace.
13. Poskytnutí překlenovací půjčky ve výši 300 000,- Kč a udělení souhlasu
zřizovatele s čerpáním rezervního fondu do výše max. 200 000 Kč řediteli školy
Mgr. Ivo Fišerovi na základě předložené žádosti ze dne 21. 10. 2014.
14. Vyhlášení výběrových řízení malého rozsahu:
a) „Palkovice – dostavba kanalizace IV. Etapa Osada, Dráhy, Podhůří, Pod
Rakovcem – výběr TDI“
b) „Palkovice – dostavba kanalizace IV. Etapa Osada, Dráhy, Podhůří, Pod
Rakovcem – výběr koordinátora BOZP“
c) „Palkovice – dostavba kanalizace IV. Etapa – audit projektu a dopracování
projektové dokumentace“
d) „Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848 – výběr TDI a
koordinátora BOZP“
IV.

ukládá:
1. Finančnímu výboru zastupitelstva obce provést finanční kontrolu hospodaření obce
a příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres
Frýdek-Místek za rok 2014.
2. Starostovi Radimu Bačovi zjištění situace ohledně platby za akcie společnosti
Lyžování za domem a. s.

V.

vyhlašuje
1. Záměr pronájmu části nebytových prostor v CO krytu, Palkovice č. p. 619.

V Palkovicích dne: 15. 12. 2014

Radim Bača
Starosta

Ing. David Kula, MBA
Místostarosta
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