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Usnesení 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo  
dne 16. 12. 2019 v Restauraci pod Habešem v Palkovicích  

(Palkovice č. p. 619, Palkovice) 
 

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání: 
 
 
I. bere na vědomí: 

1. Informaci starosty obce Radima Bači ve věci jednání s příslušnými subjekty ve 
věci možnosti realizace záznamového zařízení měřícího rychlost v obci. 

2. Informaci Rady obce o projednání návrhu dopravní komise a žádostí občanů. 
3. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice ze dne 14. 10. 2019. 
4. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 17. 9. 2019, 1. 10. 2019, 23. 10. 

2019, 11. 11. 2019 a 9. 12. 2019. 
5. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 

za rok 2018. 
6. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o 

provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními 
prostředky ze dne 27. 3. 2019. 

7. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Palkovice, IČ 00297054 v 
roce 2019. 

8. Protokol č. VSK/1/2019/Palk. o provedení následné veřejnoprávní kontroly za rok 
2018 a veřejnoprávní kontroly za 1. pololetí 2019 u příspěvkové organizace 
Základní a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek. 

9. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 1-11/2019. 
10. Zápis z kontroly Finančního výboru č. 6/2019. 
 

II. schvaluje: 
1. Program jednání zastupitelstva obce. 
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Josef Lukeš a Bc. Barbora Pustková. 
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. Jaromír Ivánek, Ing. David Kula, Ph.D., 

MBA a Slavomír Bača. 
4. Rozpočtové opatření č. 15 pro rok 2019. 
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 5/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

6. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 1/2019 o nočním klidu. 
7. Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. 

Palkovice. Plán byl schválen sborem zástupců dne 24. 10. 2019. 
8. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 2/2019 o místním poplatku ze 

vstupného. 
9. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 3/2019 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství. 
10. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu. 
11. Obecně závaznou vyhlášku obce Palkovice č. 6/2019 o místním poplatku ze psů. 
12. Rozpočet obce Palkovice pro rok 2020. 
13. Ceník obce Palkovice č. 3/2019 o úhradě stočného za objekty napojené na 

stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Palkovice. 
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14. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Palkovice a Mgr. Miroslavou Daňkovou 
ve věci darování pozemku par. č. 2300/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 161 m2, k. ú. Palkovice. 

15. Darovací smlouvy na údržbu nemovitosti a jejího okolí dle přílohy č. 1 tohoto 
zápisu. 

16. Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s: 
a. uzavřením pracovní smlouvy mezí obcí a členem zastupitelstva obce 

Josefem Lukešem (technický pracovník – pracovní smlouva uzavřena od 
01. 11. 2015, dodatkována 18. 01. 2019 – GDPR); 

b. uzavřením dohody o provedení práce mezí obcí a členem zastupitelstva 
obce Alešem Kubalou (elektroúdržba v objektech obce, správa a údržba 
výpočetní techniky, administrativní činnosti – dohoda o provedení práce 
uzavřena od 02. 02. 2015, dodatkována 18. 01. 2019 – GDPR); 

c. uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí a členem zastupitelstva 
obce Ing. Jaromírem Ivánkem (technický dozor Dostavba tělocvičny ve 
sportovním areálu v Palkovicích, Rekonstrukce fasády objektu COOP 
Palkovice, Vybudování chodníku před vjezdem do obce Palkovice – 
dohoda o provedení práce uzavřena od 25. 07. 2018, dodatkována 31. 12. 
2018 (prodloužení platnosti dohody o provedení práce – do 31. 12. 2019) a 
15. 04. 2019 (rozšíření o technický dozor na akci Vybudování chodníku 
před vjezdem do obce Palkovice); 

d. uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí a členem zastupitelstva 
obce Ing. Jaromírem Ivánkem (technický dozor – obecní stavby) - nová 
dohoda o provedení práce od roku 2020. 

17. Zásady pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu obce Palkovice. 
18. Odpis pohledávek pro jejich nedobytnost dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. 
19. Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na podporu činnosti – viz Pravidla 

pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro 
rok 2019 dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. 

20. Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce 
Palkovice pro rok 2020. 

21. Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti 
organizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 
2020. 

 
 III. vyhlašuje: 

1. Záměr směny části pozemku p. č. 1505/2 za část pozemku p. č. 1505/3, obojí k. ú. 
Palkovice dle geometrického plánu č. 2167-111/2019 zpracovaného společností 
GIS-STAVINVEX a. s. 

2. Záměr prodeje pozemku p. č. 138/1 a části pozemku 137, obojí k. ú. Myslík. 
3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1121/1, k. ú. Palkovice. 
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IV. Ukládá: 
1. Starostovi obce Palkovice Radimovi Bačovi kontaktovat správce toku Václavka ve 

věci vyčištění toku. 
2. Reklamovat opravu vjezdů u domů Palkovice č. p. 622 a 621 u zhotovitele 

Metrostav a. s. 
 
 
V Palkovicích dne: 16. 12. 2019 
 
 
 
 

Radim Bača      Ing. David Kula, Ph.D., MBA 
Starosta      Místostarosta 


