
Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Palkoviceo které se konalo
dne 23. 1,1,.2022 v sále Pod Habešem (Palkovice č. p.619)

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:

1. Kontrolu usnesení ze zasedáni Zastupitelstva obce Palkovice ze dne 17 . l0.2022.
2. Zápisy zjednání Rady obce Palkovice ze dne26.9.2022 a 3. 10. 2022.
3. Rozbor hospodaření obce Palkovice za obdobi I - I0l2022.
4. Protokol o kontrole č. 0100123061, čj. SZIFl2022l0572052, předmětem kontroly

byl projekt: Veřejné prostranství v obci Palkovice - II. etapa, reg. č.:
2I l 006l 1921 0/780/068/00 1 83 3/KFRP/00 1 .

5. Oznámeni o ukončení daňové kontroly č. j:362126212213200-31473-806746 ze
dne 5. 9.2022 a zprávu o daňové kontrole č. j.: 327749412213200-31473-806746
ze dne 5.9.2022.

il. schvaluje:

1. Programjednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Karla Menšíková a Mgr. Jana

Radová.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Adéla Kunstová, Dalibor Rada a Ing.

David Kula, Ph.D., MBA.
4. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obci

věci prodeje pozemku parc, č. 1055/1
3I9 m2 v k,ú. Myslík.

palkoviceaEve
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře

5. Revokaci bodu 15) Usnesení ZOl23l2022lIIn5 ze dne 31. 5. 2022ve věci uzavření

6. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a
ve věci koupě pozemku parc. ě. 4302120 orná půda o

výměře 1 100 m2 (vzniklý oddělením zpozemku parc. č. 4302lI] orná půda) v k.ú.
Místek, obci Frydek-Místek, kdy rozdělení pozemku bylo provedeno
Geometrickým plánem č. 5326-2812022 vyhotoveném společností GIS-
STAVINVEX a.s.

7. Kupní smlouvu uzavřenou mezi a obcí palkovice
ve věci nákupu pozemku označeného jako díl ,,ď" - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 28 m2 (vzniklý oddělením zpozemku parc. č. 8 zahrada) a
pozemku označeného jako díl ,,Q" - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
13 m2 (vzniklý oddělením zpozemku parc, č. 1 ostatní plocha, ostatní
komunikace) vše v k.ú. Myslík, kdy rozdělení pozemku bylo provedeno
Geometrickým plánem č. 744-9612022 vyhotoveném společností GIS-
STAVINVEX a.s.
Darovací smlouvu
darování pozemku

uzavřenou meziJ a obcí palkovice ve věci8.
parc. č. 32112 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2,kdy



rozdělení pozemku bylo provedeno Geometrickým plánem č. 2339-7812022
vyhotoveném společností GIS-STAVINVEX a.s.

9, Záměr Obce Palkovice o koupi areálu o výměře 19466m2,1edná se o pozemky
p. č. 788/1, '783,784,785,786 a787, vše k. ú. Palkovice a pověřuje Radu obce
ve věci dalšího jednání o nákupu a financování pozemků.

10. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. AV.21037.1.120l00ílINV, jejimž předmětem je
,,Rekonstrukce a nástavba domu služeb Palkovice", uzavřený mezi Obcí Palkovice
a GEOSAN GROUP a. s. ve věci změny ceny, rozsahu a termínu zhotovení díla,

11. Dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 10. 9. 2021 reg. č.99030578638 uzavřenou
mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Palkovice k účelu ,,Rekonstrukce a nástavba
domu služeb Palkovice" přestavba domu služeb na obecní úřad
předfinancování dotace ve výši 20 000 000,- Kč.

12. Dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 10, 9. 202l reg. č. 99030860192 uzavíenou
mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Palkovice k účelu ,,Rekonstrukce a nástavba
domu služeb Palkovice" - přestavba domu služeb na obecní úřad, včetně vybavení,
zpevněných ploch, parkování a parkových úprav - spolufinancování projektu ve
výši 34 800 000,- Kč.

13. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Palkovice a IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. ve věci ,,Výstavba chodníku podél III14849, Palkovice-
Podhůří-Chlebovice, I. a II. etapď' dle projektové dokumentace stavby

ryÝSTAvBA cHoDNíKu poDÉL IIII4849 pALKovIcE-poDHůŘí-
CHLEBOVICE). Předmětem díla je také zhotovení projektové dokumentace
skutečného provedení předmětu zakéaky, a to v 6-ti vyhotoveních a v digitální
formě (ve formátu DXF, DGN nebo DWG).

14. Obecně závaznol vyhlášku obce Palkovice o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství,

V Palkovicích dne 23.11.2022

Radim Bača
starosta

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


