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Usnesení 
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 4. 6. 2015 

v Palkovicích v Restauraci Pod Habešem (č. p. 619). 
 
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 
I. bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 
16. 3. 2015. 

2. Kontrolu usnesení z jednání Rady obce z 23. 3. 2015, 20. 4. 2015, 27. 4. 2015,  
18. 5. 2015, 20. 5. 2015 a 2. 6. 2015. 

 
 
II. schvaluje: 

1. Program jednání zastupitelstva obce. 
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Aleš Kubala a Mgr. Petr Gřes. 
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. František Žídek, Karla Menšíková  

a Ing. David Kula, MBA. 
4. Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky  

a stezky mezi Vlastou Kramolišovou (zastoupená na základě plné moci Hanou 
Galdovou) a Obcí Palkovice o nákupu pozemků p. č. 572, 573, 574 a 1669/1 k. ú. 
Palkovice a budovy č. p. 44 rodinný dům na parcele č. 573, k. ú. Palkovice  
a nabytí těchto nemovitostí do vlastnictví obce Palkovice. 

5. Smlouvu o advokátní úschově mezi JUDr. Lenkou Mecovou, Vlastou 
Kramolišovou a Obcí Palkovice ve věci úschovy advokáta kupní částky na nákup 
pozemků p. č. 572, 573, 574 a 1669/1 k. ú. Palkovice a budovy č. p. 44 rodinný 
dům na parcele č. 573, k. ú. Palkovice. 

6. Kupní smlouvu mezi Emilií Halatovou a Obcí Palkovice o nákupu pozemku  
č. 1649, k. ú. Palkovice a ideální ½ domu č. p. 361, k. ú. Palkovice a nabytí těchto 
nemovitostí do vlastnictví obce Palkovice. 

7. Záměr realizace investičního projektu Modernizace Základní a mateřské školy 
Palkovice. 

8. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Revis Elektro s. r. o. na stavební 
úpravy v ZŠ a MŠ Palkovice. 

9. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Oldřichem Pickem na dodávku a 
montáž dřevěných uzamykatelných šatních skříněk, šatních lavic a věšákových 
stěn. 

10. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Z+M Partner, spol. s. r. o. na 
dodávku a instalaci interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, vizualizéru, 
stolních počítačů a tabletů. 

11. Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu 
„Modernizace Základní a mateřské školy Palkovice“, na který bude požadována 
dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Minimální výše 
spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15% celkových 
způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace 
projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní 
zdroje, ve výši a načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie 
proveditelnosti. 

12. Zajištění financování provozu projektu „Modernizace Základní a mateřské školy 
Palkovice“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního 
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programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj 
venkova. Obec Palkovice má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtu finanční zdroje 
v dostatečné výši dle finančního plánu studie proveditelnosti na celou dobu 
povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP. 

13. Záměr realizace investičního projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci 
Palkovice. 

14. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Turčina s. r. o. na stavební 
úpravy hasičské zbrojnice Palkovice. 

15. Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu 
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Palkovice“, na který bude požadována 
dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Minimální výše 
spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15% celkových 
způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace 
projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní 
zdroje, ve výši a načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie 
proveditelnosti. 

16. Zajištění financování provozu projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci 
Palkovice“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj 
venkova. Obec Palkovice má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtu finanční zdroje 
v dostatečné výši dle finančního plánu studie proveditelnosti na celou dobu 
povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP. 

17. Přijetí finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci 
„Výstavba chodníků v Palkovicích na komunikaci III/4848“. 

18. Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a STASEKO PLUS-TURČINA na realizaci 
díla „Výstavba chodníků v Palkovicích na komunikaci III/4848“.  

19. A) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 
2015 fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2014 k trvalému pobytu  
v obci Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. 
Finanční příspěvek bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně  
z nemovitostí a zároveň fyzická osoba nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. 
Finanční příspěvek ve výši 50% zaplacené částky daně z nemovitostí bude 
vyplacen v hotovosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy  
o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitostí.  
B) Poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 
2015 podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou  
k 31. 12. 2014 vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou činnost  
v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě  
v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční příspěvek bude vyplácen po 
předložení dokladu o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice  
a Myslík, o zaplacení daně z nemovitostí a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči 
Obci Palkovice. Finanční příspěvek ve výši 50% zaplacené částky daně  
z nemovitostí, maximálně však 90 000,-Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen  
v hotovosti ve lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí 
příspěvku mezi Obcí Palkovice a poplatníkem daně z nemovitostí.  

20. Že příspěvek na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2015 bude žadatelům 
poskytován formou finančního daru na základě darovací smlouvy. 

21. Přílohu č. 1/2015 ke smlouvě o nakládání s odpady uzavřenou mezi Obcí 
Palkovice a Frýdeckou skládkou a. s. 

22. Poskytnutí příspěvku na podporu činnosti v roce 2015 TJ Sokol Palkovice ve výši 
150 000,- Kč. 
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23. Záměr pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Palkovice. 
 

III. ukládá: 
1. Starostovi obce Radimu Bačovi zajistit místní šetření ve věci odkupu části 

pozemku p. č. 138/1, k. ú. Myslík do 30. 6. 2015. 
2. Místostarostovi obce Davidovi Kulovi zajistit rozbor příjmů z daně z nemovitostí  

a výdajů na poskytnutí finančního příspěvku na údržbu nemovitostí a jejich okolí 
do 31. 7. 2015. 

3. Dopravní komisi rady obce zajistit schůzku k dopravně-bezpečnostní situaci na 
silnici z obce Palkovice směrem na Kunčičky u Bašky do 30. 6. 2015. 

 
V Palkovicích dne: 4. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 

Radim Bača       Ing. David Kula, MBA 
Starosta       Místostarosta 

 


