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Usnesení 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 5. 11. 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 

29. 9. 2015, 

2. kontrolu usnesení z jednání Rady obce Palkovice z 5. 10. 2015 a 21. 10. 2015, 

3. sdělení Slavomíra Bači a Ing. Kateřiny Loudátové ohledně prodeje části 

pronajatého pozemku p. č. 138/1, k. ú. Myslík, 

4. dopis Leona a Lenky Žvákových ohledně situace v domě Palkovice č. p. 361. 

 

 

II. schvaluje: 

1. program jednání zastupitelstva obce, 

2. členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Petr Kreuzmann a Ing. Tomáš Huďa 

3. členy návrhové komise ve složení Martin Kurečka, Bc. Martin Polášek a Ing. 

David Kula, MBA, 

4. Smlouvu o úvěry uzavřenou mezi Obci Palkovice a Českou spořitelnou, a. s. ve 

věci poskytnutí úvěru ve výši 25 000 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem 

této smlouvy, 

5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 kterou se vydává požární řád obce. Zároveň 

ruší vyhlášku č. 7/2010, 

6. záměr realizace projektu „Výstavba kanalizace – IV. etapa“, 

7. záměr realizace projektu „Výstavba chodníku v lokalitě u Tomisa“, 

8. záměr realizace projektu „Výstavba chodníku v lokalitě u Myšáka“, 

9. záměr realizace projektu „Výstavba chodníku na Myslíku“. 

10. záměr realizace projektu „Zateplení a energetické úspory bytového domu 

Palkovice č. p. 414“, 

11. záměr realizace projektu „Dostavba a tepelné úspory budovy tělocvičny“, 

12. realizaci výběrového řízení na zhotovitele díla „Výstavba kanalizace – IV. etapa“, 

13. realizaci výběrového řízení na zhotovitele díla „Výstavba chodníku v lokalitě u 

Tomisa“, 

14. realizaci výběrového řízení na zhotovitele díla „Výstavba chodníku v lokalitě u 

Myšáka“, 

15. realizaci výběrového řízení na zhotovitele díla „Výstavba chodníku na Myslíku“, 

16. realizaci výběrového řízení na zhotovitele díla „Zateplení a energetické úspory 

bytového domu Palkovice č. p. 414“, 

17. podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci 

projektu „Výstavba chodníku v lokalitě u Tomisa“, 

18. podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci 

projektu „Výstavba chodníku v lokalitě u Myšáka“, 

19. podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci 

projektu „Výstavba chodníku na Myslíku“, 

20. podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního na realizaci 

projektu „Zateplení a energetické úspory bytového domu Palkovice č. p. 414“, 

21. podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na realizaci 

projektu „Výstavba kanalizace – IV. etapa“. 
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III. zamítá: 
1. zákaz likvidace biologického odpadu obecním úřadem formou nedokonalého 

spalování na volných hromadách. 

 

IV. ukládá 

1. místostarostovi obce zajistit do 30. 11. 2015 zprovoznění zajištěného 

elektronického uložiště dokumentů se vzdáleným přístupem pro zastupitele obce. 

 

  

V Palkovicích dne: 5. 11. 2015 

 

 

 

 

 

Radim Bača       Ing. David Kula, MBA 

  starosta             místostarosta 


