
Usnesení 
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo  

dne 13. 2. 2020 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 o opravě potoku Václavka. 
2. Informaci starosty obce Radima Bači o reklamaci kanalizace u společnosti 

Metrostav. 
3. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice ze dne 16. 12. 2019. 
4. Zápisy z jednání Rady obce Palkovice ze dne 13. 12. 2019, 27. 12. 2019, 2. 1. 

2020 a 20. 1. 2020. 
5. Zhotovení desky na pomníku padlých I. a II. sv. války ve verzi dle národnosti 

jednotlivých padlých v přepisu latinkou. 
6. Záznam o úpravě schváleného rozpočtu pro rok 2020 z důvodu změny vyhlášky č. 

323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, která je účinná od 1. 1. 2020. 
7. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 1-12/2019. 

 
 
II. schvaluje: 
 

1. Program jednání zastupitelstva obce. 
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Slavomír Bača a Ing. Tomáš Huďa. 
3. Členy návrhové komise ve složení Dalibor Rada, Ing. David Kula, Ph.D., MBA a 

Petr Kreuzmann. 
4. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2020. 
5. Smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Evou 

Samelovou a Obcí Palkovice ve věci prodeje pozemku par. č. 1550/31 o výměře 45 
m2, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2125-
4/2019 vyhotoveném Ing. Jaromírem Lipusem a zřízení služebnosti inženýrské sítě 
kanalizačního řádu ve prospěch obce na celém pozemku parc. č. 1550/1 a pozemku 
par. č. 1550/31vše v k.ú.  Palkovice 

6. Smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Ing. 
Danielem Pavlechem, Ing. Radomírou Pavlech a Obcí Palkovice ve věci prodeje 
pozemku par. č. 1550/34 o výměře 24 m2, který vznikl na základě Geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku č. 2125-4/2019 vyhotoveném Ing. Jaromírem 
Lipusem a zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce 
na celém pozemku parc. č. 1550/18 a pozemku par. č. 1550/34 vše v k.ú Palkovice. 

7. Smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi 
Jaroslavem Vlčkem, Marcelou Vlčkovou a Obcí Palkovice ve věci prodeje 
pozemku par. č. 1550/33 o výměře 28 m2, který vznikl na základě Geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku č. 2125-4/2019 vyhotoveném Ing. Jaromírem 
Lipusem a zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce 
na celém pozemku parc. č. 1550/24, pozemku par. č. 1550/17 a pozemku par. č. 
1550/33 vše v k.ú. Palkovice. 



8. Smlouvu o koupi nemovité věci a zřízení služebnosti sítě uzavřenou mezi Ing. 
Františkem Štěpánem, Violou Štěpánovou a Obcí Palkovice ve věci prodeje 
pozemku par. č. 1550/32 o výměře 27 m2, který vznikl na základě Geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku č. 2125-4/2019 vyhotoveném Ing. Jaromírem 
Lipusem a zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu ve prospěch obce 
na celém pozemku parc. č. 1550/23, pozemku par. č. 1550/16 vše v k.ú Palkovice 

9. Kupní smlouvu a zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Ing. Petrem Kulou a 
Obci Palkovice ve věci koupě pozemků par. č. 580, o výměře 17 m2, par. č. 
3100/12, o výměře 635 m2, par. č. 594, o výměře 126 m2 , par. č. 2458/2, o výměře 
25 202 m2 vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 2458/2, orná půda na základě 
geometrického plánu č. 2178-172/2019 vyhotoveném společností Ing. Igorem 
Pachlopníkem, tř. T. G. Masaryka 496, par. č. 2462/4 o výměře 13 288 m2 , par. č. 
2461/2 o výměře 34 m2 , par. č. 2459/2 o výměře 326 m2 v k.ú. Palkovice a zřízení 
věcného břemene služebnosti sjezdu a chůze z pozemku par. č. 3100/12 ve 
prospěch pozemku par. č. 2458/13 vzniklého oddělením z pozemku par. č. 2458/2, 
orná půda na základě geometrického plánu č. 2178-172/2019. 

10. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Josefem Mokrošem a 
Obci Palkovice ve věci směny pozemků parc. č. 1505/3 označený dílem „b“, 
zahrada o výměře 60 m2 za pozemek parc. č. 1505/2 označený dílem „c“, zahrada 
o výměře 52 m2   dle Geometrického plánu č. 2167-111/2019 vyhotoveného 
společnosti GIS-STAVINVEX a.s.  

11. Darovací smlouvu a zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Josefem Večerkem, 
Danou Večerkovou a Obcí Palkovice ve věci darování pozemku par. č. 3097/3, 
ostatní plocha – ostatní komunikace a zřízení věcného břemene služebnosti sjedu a 
chůze z pozemku 3097/3 a 3097/19 ve prospěch pozemku par. č. 2337/2. 

12. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Palkovice ve 
věci přijetí daru pozemku par. č . 1059/1 ostatní plocha, o výměře 2 370 m2 v k.ú. 
Myslík. 

13. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora 
rozvoje regionů 2020, podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli na 
realizaci projektu „Obnova tělocvičny v obci Palkovice“. 

 
 
 
III.  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 
500 000,-Kč na oddíl paragraf, s výjimkou zapojení dotací – ty bez omezení, vše s 
platností do 31. 12. 2020. 
 

IV.  Vyhlašuje: 
1. Záměr darování pozemku par. č. 2397 o výměře 219 m2 v k.ú. Palkovice do 

vlastnictví Moravskoslezského kraje. 
2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1047/1, k. ú. Myslík. 
3. Záměr prodeje dílčích vodovodů dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

 
 
V.  Zamítá: 

1. Žádost pana Ing. Jaromíra Brlíka o odkup části pozemku p. č. 6/1, k. ú. Palkovice. 
 



VI. Ukládá: 
1. Místostarostovi Davidu Kulovi zajistit zveřejnění výzvy k odstranění pevných 

překážek na pozemních komunikacích a odstranění a údržby vegetace rostoucí 
v blízkosti místních pozemních komunikací. 

 
 
 
 
 
 
 
V Palkovicích dne: 13. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 
Radim Bača                                                              Ing. David Kula, Ph.D., MBA 
Starosta                                                                     Místostarosta 
 


