Usnesení z 10. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 17.5.2012
v restauraci U stromu
Zastupitelstvo městyse Spálova:
A Bere na vědomí:
A 1/10 hospodaření městyse Spálova za období 1-4/2012
A 2/10 Rozhodnutí Správní rady Nadace ČEZ, žádost o dotaci na projekt Oranžové hřiště
2012 – projekt nepodpořen
A 3/10 Rozhodnutí Nadace OKD, žádost o dotaci na projekt Úprava Panské zahrady ve
Spálově III. etapa - projekt nepodpořen
A 4/10 Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci OP Životní prostředí – snížení
prašnosti na pozemních komunikacích v městysu Spálov
A 5/10 neposkytnutí dotace z rozpočtu MMR na projekt Úprava Panské zahrady II. etapa
A 6/10 výpověď z nájmu nebytových prostor – provozovna Smíšené zboží Jana Kostková
Spálov 62, a to od 1.7.2012
B Schvaluje:
B 1/10 program 10. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/10 návrhovou komisi: Marie Flodrová, Ing. Jana Kantorová, ověřovatele: Oldřich Kostka,
Ing. Jana Zezulková
B 3/10 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov za rok 2011
B 4/10 plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Spálov p.o. na rok 2012 – náklady ve výši
10 071 195,43- Kč, výnosy ve výši 10 089 295,43- Kč
B 5/10 rozpočtové opatření č. 1 poskytnutí finančních prostředků ve výši 322 895,20 Kč
Základní a Mateřské škole Spálov p.o. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (viz. příloha č. 1)
B 6/10 návrh na vyřazení majetku Úřadu městyse Spálov v celkové hodnotě 30 560,77 Kč
(rozhlasová ústředna s příslušenstvím, kancelářské křeslo)
B 7/10 uzavření Smlouvy o dílo na aktualizaci KM – D katastrálního území Spálov mezi
městysem Spálov a DIGIS spol. s.r.o., IČ: 19012276, Gen. Sochora 66176, Ostrava za cenu
1 800,- Kč
B 8/10 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IP – 12 – 8011204 – mezi městysem
Spálov (jako osoba povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Děčín, zastoupena Arpex
Morava, s.r.o. IČ: 26809559, Bartošovice 12 (jako osoba oprávněná) spočívající v právu
umístění, provozování, provádění oprav, údržby a rekonstrukce přípojky zemního kabelového
vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 3600/1 a 3600/3 v městysi Spálov, k.ú. Spálov
B 9/10 úhradu členského příspěvku Spolku pro obnovu venkova ČR ve výši 3 000,- Kč
B 10/10 poskytnutí finančního příspěvku na provoz Domovu Odry, p.o., Hranická 56, Odry
ve výši 2 000,- Kč
B 11/10 prodej pozemku parc. č. 3389/19 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2
vzniklého oddělením dle geometrického plánu č. 438-53/2012 z pozemku parc. č. 3389/2 ost.
plocha, ost. komunikace, vše v k.ú. Spálov paní Blaženě Mikové, Spálov 141 za kupní cenu
50,- Kč/m2
B 12/10 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na projekt
„Regenerace brownfields Spálov, odstranění hospodářské budovy zámku“

B 13/10 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci
„Rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ve Spálově“ – výměna oken a rekonstrukce sociálních
zařízení, podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje Marii Flodrovou, starostku
B14 /10 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci
„Rekonstrukce místních komunikací ve Spálově“, podpisem smlouvy s vybraným uchazečem
pověřuje Marii Flodrovou, starostku
B 15/10 v souladu se zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a prováděcí vyhláškou Mze č. 428/2001 Sb. v platném znění, cenu stočného v městysi
Spálov ve výši 8,- Kč /m3 odvedené odpadní vody, s účinností od 1.1.2013
C Neschvaluje:
C 1/10 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené MSK o.s. Bieblova 3,
Ostrava pro sociální službu v rámci občanské poradny Nový Jičín
C 2/10 poskytnutí finančního příspěvku Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
v ČR, o.s., Denní stacionář Škola života Nový Jičín
C 3/10 poskytnutí finančního příspěvku Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých
v Novém Jičíně
D Deleguje:
D 1/10 ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u
Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826 jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře paní Marii Flodrovou, nar. 25.7.1968, bytem Spálov 68. Delegace zástupce obce,
jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na
více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv
akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti
ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 30.6.2012 nebo odvoláním zastupitelstvem obce
před uplynutím termínu uvedeném v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby
místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Oldřichu Kostkovi, nar.
27.4.1971, bytem Spálov 93.
F Ruší:
F 1/10 veřejnou zakázku na stavební práce, dle zákona č. 137/2006 Sb., zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení na projekt „Regenerace brownfields Spálov, odstranění
hospodářské budovy zámku“

G Jmenuje:
G 1/10 hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu:
- „Regenerace brownfields Spálov, odstranění hospodářské budovy zámku“
V tomto složení: Ing. Jana Kantorová, Ing. Monika Kolajková, Oldřich Kostka, Ing. Iva
Jurečková, Marie Flodrová, náhradníci: Radomír Klevar, Mgr. Miloslav Chytil
G 2/10 hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu:
- „Rekonstrukce tělocvičny při ZŠ Spálov“
- „Rekonstrukce místních komunikací“
V tomto složení: Radomír Klevar, Oldřich Kostka, Mgr. Miloslav Chytil

……………………..
starostka
Marie Flodrová

………………………
místostarosta
Oldřich Kostka

