Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 5. 6. 2017
ve Sportovně-kulturním a společenském centru na Myslíku (Myslík č. p.
118, Palkovice)
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.

bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne
26. 4. 2017.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 26. 4. 2017, 4. 5. 2017, 22. 5. 2017
a 29. 5. 2017.
3. Informaci starosty Radima Bači o investičních projektech v obci.
4. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-4/2017.

II.

schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Martin Polášek a Martin Kurečka.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Kateřina Loudátová, Slavomír Bača,
a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na podporu činnosti v roce 2017 dle přílohy
č. 1 tohoto zápisu.
5. A) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2017
fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k 31. 12. 2016 k trvalému pobytu v obci
Palkovice a vlastní nemovitosti v katastrálním území Palkovice a Myslík. Finanční
dar bude vyplácen po předložení dokladu o zaplacení daně z nemovitosti a zároveň
fyzická osoba nebude v dluhu vůči Obci Palkovice. Finanční dar ve výši 50 %
zaplacené částky daně z nemovitosti bude vyplacen v hotovosti nebo na účet ve
lhůtě 1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi obcí
Palkovice a poplatníkem daně z nemovitosti.
B) Poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitostí a jejich okolí v roce 2017
podnikatelům-fyzickým osobám SVČ i právnickým osobám, které jsou k 31. 12.
2016 vlastníky nemovitostí, užívaných pro podnikatelskou činnost v průmyslu,
stavebnictví, dopravě, energetice a ostatní zemědělské výrobě v katastrálním
území Palkovice a Myslík. Finanční dar bude vyplácen po předložení dokladu
o vlastnictví provozovny v katastrálním území Palkovice a Myslík, o zaplacení
daně z nemovitosti a zároveň podnikatel nebude v dluhu vůči Obci Palkovice.
Finanční dar ve výši 50 % zaplacené částky daně z nemovitosti, maximálně však
90 000,-Kč (devadesáttisíckorun), bude vyplacen v hotovosti nebo na účet ve lhůtě
1 měsíce po podepsání darovací smlouvy o poskytnutí daru mezi Obcí Palkovice
a poplatníkem daně z nemovitosti.
6. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Evou Strašákovou ve věci
nákupu pozemku p. č. 1503, o výměře 1339 m2, druh pozemku zahrada, pozemku
p. č. 1504, o výměře 699 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí
pozemku je stavba Palkovice, č.p. 183, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.
1504, pozemku p. č. 1505/2, o výměře 295 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p.
č. 1506, o výměře 160 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1507, o výměře
789 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1556/1, o výměře 27 m2, druh
pozemku ostatní plocha, vše k. ú. Palkovice.
7. Smlouvu o úschově finančních prostředků a listin uzavřenou mezi Obcí Palkovice,
JUDr. Evou Janíkovou a Evou Strašákovou, jejímž předmětem je úschova kupní
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ceny a způsob a podmínky její výplaty a úschova listin a způsob a podmínky jejich
vydání v rámci nákupu pozemku p. č. 1503, o výměře 1339 m2, druh pozemku
zahrada, pozemku p. č. 1504, o výměře 699 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, součástí pozemku je stavba Palkovice, č.p. 183, rod. dům, stavba stojí
na pozemku p.č. 1504, pozemku p. č. 1505/2, o výměře 295 m2, druh pozemku
zahrada, pozemku p. č. 1506, o výměře 160 m2, druh pozemku zahrada, pozemku
p. č. 1507, o výměře 789 m2, druh pozemku zahrada, pozemku p. č. 1556/1, o
výměře 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše k. ú. Palkovice.
8. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Ing. Danielem Pustkou ve věci
nákupu pozemku p. č. 1502, druh zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 462 m2,
součástí pozemku je stavba Palkovice, č.p. 434, jiná st.p., stavba stojí na pozemku
p.č. 1502, vše k. ú. Palkovice.
9. Smlouvu o úschově finančních prostředků a listin uzavřenou mezi Obcí Palkovice,
JUDr. Evou Janíkovou a Ing. Danielem Pustkou, jejímž předmětem je úschova
kupní ceny a způsob a podmínky její výplaty a úschova listin a způsob a podmínky
jejich vydání v rámci nákupu pozemku p. č. 1502, druh zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 462 m2, součástí pozemku je stavba Palkovice, č.p. 434, jiná
st.p., stavba stojí na pozemku p.č. 1502, vše k. ú. Palkovice.
10. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Tomášem
Dreslerem a Marií Dreslerovou ve věci nákupu pozemku p. č. 402/2, k. ú.
Palkovice o výměře 22 m2 dle geometrického plánu č. 2015-544/2016
vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
11. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Tomášem
Mikušem ve věci nákupu pozemku p. č. 323/2, k. ú. Palkovice o výměře 8 m2 dle
geometrického plánu č. 2015-544/2016 vyhotoveného společností GISSTAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
12. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Vyvialem
Stanislavem a Vyvialovou Jiřinou ve věci nákupu pozemku p. č. 3104/4 k. ú.
Palkovice o výměře 113 m2 dle geometrického plánu č. 2015-544/2016
vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
13. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Karlem
Zeleným a Olgou Zelenou ve věci nákupu pozemku p. č. 457/2, k. ú. Palkovice o
výměře 3 m2 dle geometrického plánu č. 2015-544/2016 vyhotoveného společností
GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
14. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Rostislavem
Vašíkem a Janou Vašíkovu ve věci nákupu pozemku p. č. 3104/16, k. ú. Palkovice
o výměře 2 m2 dle geometrického plánu č. 2015-544/2016 vyhotoveného
společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
15. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Janou
Vašíkovou ve věci nákupu pozemku p. č. 3104/17, k. ú. Palkovice o výměře 30 m2
dle geometrického plánu č. 2015-544/2016 vyhotoveného společností GISSTAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017.
16. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Moravskoslezským krajem
zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, ve věci darování pozemků pozemky parc. č. 3104/11
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 402 m2, parc. č. 3104/12 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 381 m2, parc. č. 3104/13 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 342 m2, parc. č. 3104/14 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 35 m2 a parc. č. 3104/15 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 884 m2, vše dle geometrického plánu č. 2015-554/2016
vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s. ze dne 1. 6. 2017
17. Rozpočtové opatření č. 3 - rok 2017.
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18. Vyjádření souhlasu k účetní závěrce obce Palkovice za rok 2016.
19. Závěrečný účet Obce Palkovice za rok 2016, který se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to s výhradami, na základě nichž Obec Palkovice
přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle § 17 odst. 7
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
20. Jako opatření k nápravě chyb a nedostatků dle §10 odst. 3. písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb.
- písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu – dle § 219
zákona 134/2016 Sb. uveřejní Obec Palkovice na profilu zadavatele smlouvy
uzavřené na veřejné zakázky včetně všech jejích změn a dodatků, jejichž cena
přesáhne 500 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, a to do 16. 6. 2017.
21. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 1/2017 o nočním klidu.
22. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele na realizaci díla Dostavba tělocvičny
ve sportovním areálu v Palkovicích.
III.

zamítá:
1. Převedení provozu poštovních služeb na Obec Palkovice formou Pošta partner.

IV.

ukládá:
1. Starostovi obce Radimovi Bačovi v termínu do 15. 6. 2017 vyrozumět zhotovitele
stavby Chodník na komunikaci III/4848 (dolní konec) a technický dozor investora
o zahájení požadavků zadavatele na reklamaci provedeného díla s opravou
a odstraněním jejich vad a po technickém dozoru investora požadovat vrácení části
finanční odměny za nedodržení smlouvy spojené s vadou provedeného díla.
2. Místostarostovi obce Davidu Kulovi zajistit do 15. 8. 2017 zprovoznění nových
webových stránek obce.

V Palkovicích dne: 5. 6. 2017

Radim Bača
Starosta

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