Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 29. 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
4. 6. 2015.
2. Kontrolu usnesení z jednání rady obce z 15. 6. 2015.
3. Kontrolní zprávu kontrolní komise ve věci nájemních smluv uzavřených mezí
Obcí Palkovice a jednotlivými nájemci v budovách ve vlastnictví obce Palkovice.
4. Kontrolní zprávu kontrolní komise ve věci kontroly investiční akce "Oprava cest
2014".
5. Návrh úprav Jednacího řádu Zastupitelstva obce Palkovice. Návrhy na změny
jednacího řádu budou zaslány do 10. 7. 2015 Ing. Tomáši Huďovi.

II.

schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Martin Polášek a Petr
Kreuzmann.
3. Členy návrhové komise ve složení Karolína Žilková, Dalibor Rada a Ing. David
Kula, MBA.
4. Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 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. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2014.
6. Závěrečný účet obce Palkovice za rok 2014, který se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
7. Konečný termín pro podávání žádostí o změnu Územního plánu obce Palkovice, a
to 31. 8. 2015.

III.

pověřuje:
1. Radu obce Palkovice schválením smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na realizaci díla „Výstavba chodníků v Palkovicích na
komunikaci III/4848“.

IV.

ukládá:
1. Dopravní komisi rady obce projednání ořezu živých plotů kolem komunikací
v obci.

V Palkovicích dne: 29. 6. 2015

Ing. David Kula, MBA
Místostarosta

Radim Bača
Starosta
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