Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 18. 12. 2017 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích č. p. 619
Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:
I.

bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne
3. 10. 2017.
2. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 3. 10. 2017, 19. 10. 2017,
30. 10. 2017 a 15. 11. 2017.
3. Rozbor příjmů a výdajů obce Palkovice za období 1-11/2017.
4. Žádost o odkup parcel ve středisku Sušička ve vlastnictví obce Palkovice
předloženou Beskyd Agro a.s. Palkovice.
5. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice IČ 00297054
v roce 2017.

II.

schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Ing. Tomáš Huďa a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. František Žídek, Slavomír Bača
a Ing. David Kula, Ph.D., MBA.
4. Rozpočtové opatření č. 16 pro rok 2017.
5. Rozpočet obce Palkovice pro rok 2018.
6. Ceník obce Palkovice č. 2/2017 O úhradě stočného za objekty napojené na
stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice (32,45 Kč/m3 bez
DPH, resp. 37,32 Kč/m3 včetně 15 % DPH) s účinností od 1. 1. 2018.
7. Smlouvu o koupi nemovité věci s advokátní úschovou uzavřenou mezi Obcí
Palkovice, Hanou Galdovou a JUDr. Milanem Čichoňem ve věci nákupu pozemku
parc. č. 2989/55 o výměře 3 000 m2 k. ú. Palkovice dle geometrického plánu č.
2059-175/2017 vyhotoveného společností GIS-STAVINVEX a.s.
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí
Palkovice a Hanou Galdovou ve věci zřízení
a. k tíži pozemku, tj. části pozemku parc. č. 2989/21 – orná půda („Služebný
pozemek“) dle geometrického plánu č. 2059-175/2017 vyhotoveného
společností GIS-STAVINVEX a.s. ve prospěch oprávněné a každého
vlastníka pozemku parc. č. 2989/55 – orná půda („Panující pozemek“)
služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě a
b. k tíži pozemku parc. č. 2989/27 orná půda („Služebný pozemek“), ve
prospěch oprávněné a každého vlastníka pozemku parc. č. 2989/27 – orná
půda („Panující pozemek“) služebnosti stezky a cesty.
9. Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Hanou Galdovou
ve věci zřízení k tíži pozemku, tj. části pozemku parc. č. 2989/21 – orná půda
(„Služebný pozemek“) dle geometrického plánu č. 2059-175/2017 vyhotoveného
společností GIS-STAVINVEX a.s. ve prospěch oprávněné a každého vlastníka
pozemku parc. č. 2989/55 – orná půda („Panující pozemek“) služebnosti stezky,
cesty a inženýrské sítě.
10. Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Hanou Galdovou
ve věci zřízení k tíži pozemku parc. č. 2989/27 orná půda („Služebný pozemek“),
ve prospěch oprávněné a každého vlastníka pozemku parc. č. 2989/27 – orná půda
(„Panující pozemek“) služebnosti stezky a cesty.
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11. Smlouvu o koupi nemovité věci uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Miroslavou
Janulíkovou ve věci nákupu pozemku p. č. 2159/1 o výměře 532 m2, k. ú.
Palkovice.
12. Záměr nákupu pozemku p. č. 1261/1 a 1260 včetně budovy č. p. 597, k. ú.
Palkovice.
13. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Palkovice
- dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení“ uzavřený mezi Obcí Palkovice
a MTS + STASEKO pro kanalizaci Palkovice (založené společnostmi Metrostav
a.s. a STASEKO PLUS s. r. o.) ve věci změn díla č. 9.
14. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Meva - Ostrava s.r.o. ve věci
nákupu 400 ks kompostéru o objemu min. 2 000 l.
15. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Meva - Ostrava s.r.o. ve věci
nákupu 8 ks modrých platových kontejnerů o objemu min. 1 100 l, 8 ks žlutých
plastových kontejnerů o objemu min. 1 100 l, 15 ks sběrných nádob o objemu min.
240 l, 1 ks průmyslové váhy a 1 ks paletovacího vozíku.
16. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Wacker Neuson s. r. o. ve věci
nákupu 1 ks kloubového nakladače.
17. Smlouvu o úvěru uzavřenou mezi Obcí Palkovice a ČSOB Leasing, a.s. na úvěr do
výše 2 409 110,- Kč včetně se splatností 48 měsíců.
18. Darovací smlouvy na údržbu nemovitostí a jejího okolí v roce 2017 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.
19. Volbu Dalibora Rady na místo kandidáta na funkci přísedícího k Okresnímu soudu
ve Frýdku-Místku.
20. Volbu Ing. Tomáše Huďi na místo kandidáta na funkci přísedícího k Okresnímu
soudu ve Frýdku-Místku.
21. Stanovení výše měsíčních odměn a příplatků pro neuvolněné členy Zastupitelstva
obce Palkovice platné od 1. 1. 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
III.

vyhlašuje:
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2987/1, k. ú Palkovice max. o výměře 3 000
m2. Jediným kritériem prodeje bude cena za m2, minimální nabídková cena za 1 m2
činí 850 Kč.

IV.

pověřuje:
1. Radu obce Palkovice k provádění a schvalování rozpočtových opatření rozpočtu
obce Palkovice, a to v oblasti příjmů bez omezení limitu, v oblasti výdajů do výše
250 000,- Kč na oddíl paragraf rozpočtu s platností do 31. 12. 2018.

V.

ukládá:
1. Kontrolnímu výboru předložit zápis o kontrole prodeje dřeva v obecních lesích ze
dne 14. 12. 2017 do příštího jednání zastupitelstva obce Palkovice.

V Palkovicích dne: 18. 12. 2017

Radim Bača
Starosta

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