Usnesení z 19. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 5.12.2013 v obřadní
síni městyse Spálov
Zastupitelstvo městyse Spálova:
A Bere na vědomí:
A 1/19 hospodaření městyse Spálov za období 1-10/2013
A 2/19 přijetí daru – 4 ks dýchacích přístrojů PSS 3000 v celkové hodnotě 159 962,00 Kč a
uzavření Darovací smlouvy (o darování věci movité) mezi Moravskoslezským krajem, 28.
října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a městysem
Spálov, Spálov 62, 742 37 Spálov, zastoupeným Marií Flodrovou, starostkou městyse
A 3/19 přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje určenou na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse ve výši 98 600,- Kč
za podmínky, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace
A 4/19 a) přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí na akci “Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v
městysu Spálov” ve výši 70 084,00 Kč,
b) přijetí dotace z rozpočtu Evropské unie, Fond soudržnosti na základě Rozhodnutí MŽP o
poskytnutí dotace ev.č. 115D212001070 v maximální výši 1 191 441,60 Kč,
c) uzavření Smlouvy č. 12109482 ze dne 21.10.2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi Státním
fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČ: 00020729, zastoupeným Ing. Jaroslavem Hrubešem, náměstkem ředitele a městysem
Spálov, Spálov 62, 742 37 Spálov, IČ: 00298387, zastoupeným Marií Flodrovou, starostkou
na akci “Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v městysu Spálov”
A 5/19 Plán inventur na rok 2013 (viz. př. č. 6)
A 6/19 Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse Spálov za rok 2013
A 7/19 a) schválený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2014, a to ve výši: příjmy:
1 362 400,00 Kč, výdaje: 1 362 400,00 Kč, osmá třída financování: 0,00 Kč
b) čerpání rozpočtu MO k 31.10.2013, a to ve výši: příjmy: 516 400,00 Kč, výdaje 166 200,00
Kč, osmá třída financování: - 350 200,00 Kč
c) druhý upravený rozpočet MO pro rok 2013, a to ve výši: příjmy: 1 692 000,00 Kč, výdaje:
1 692 000,00 Kč, osmá třída financování: 0,00 Kč
A 8/19 zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko
A 9/19 zápisy z jednání finančního výboru ze dne 4.6.2013 a 19.11.2013 (př. č. 7)
A10/19 sjednocení plateb členského příspěvku MO a MAS Poodří do jedné platby ve výši
20,- Kč na občana a rok

B Schvaluje:
B 1/19 program 19. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/19 návrhovou komisi: Marie Flodrová, Ing. Jana Kantorová, ověřovatele: Ing. Jana
Zezulková, Oldřich Kostka, zapisovatel: Mgr. Miloslav Chytil
B 3/19 Rozpočtové opatření č. 2 - přijetí dotace na volby ve výši 27 080,- Kč (viz. př. č. 1)
B 4/19 Rozpočtové opatření č. 3 – přijetí dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH ve výši 2 800,- Kč (viz. př. č. 2)
B 5/19 Rozpočtové opatření č. 4 – přijetí dotace na realizaci projektu „Snížení prašnosti na
pozemních komunikacích v městysu Spálov“ ve výši 1 261 525,59 Kč (viz. př. č. 3)

B 6/19 Rozpočtové opatření č. 5 – přijetí dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH ve výši 98 600,- Kč (viz. př. č. 4)
B 7/19 Rozpočtové opatření č. 6 na základě sestavy pro hodnocení plnění rozpočtu za období
1-11/2013 je rozpočet upraven v závazných ukazatelích v příjmové a výdajové části rozpočtu
a ve financování (viz př. č. 5)
B 8/19 rozpočtové provizorium městyse Spálov na rok 2014 ve výši čerpání 1/12 za každý
měsíc dle skutečnosti výkazů příjmů a výdajů za rok 2013
B 9/19 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/371/i/2013/Ja mezi
MSK, zastoupeným Správou silnic MSK, p.o.,středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11
Nový Jičín, zastoupenou Ing. Zbyňkem Kubalou, vedoucím střediska a městysem Spálov,
zastoupeným Marií Flodrovou, starostkou, předmětem smlouvy je pozemek parc. č. 3389/5
ostatní plocha, silnice v k.ú. Spálov, na jehož části hodlá obdarovaný vybudovat stavbu
„Výstavba technické infrastruktury ve Spálově – chodníkové těleso u fary a zpevněná plocha
u kostela“
B 10/19 zařazení správního území městyse Spálov do územní působnosti Integrované
strategie území Místní akční skupiny Regionu Poodří na období 2014 – 2020. Schválením
zařazení do územní působnosti ISÚ MAS Regionu Poodří městysi Spálov nevznikají žádné
závazky vůči MAS
B 11/19 v souladu s ustanovením § 102, odstavce 2, písm. q, schvaluje účetní závěrku ZŠ a
MŠ Spálov p.o. sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012.
B 12/19 Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v městysi Spálov
B 13/19 návrh na vyřazení DDHM městyse Spálov v celkové hodnotě 50 648,5 Kč (sekačky
na trávu a autobusová čekárna)
B 14/19 poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč na provoz Záchranné stanice a centra
ekologické výchovy v Bartošovicích v roce 2014
B 15/19 na základě porovnání cenových nabídek na správu a údržbu veřejného osvětlení ve
Spálově výběr nejvýhodnějšího dodavatele - fi. Jaroslav Dröhsler, Jindřichov, IČ: 44889402,
s dodavatelem bude uzavřena smlouva o správě a údržbě VO na dobu určitou 1 rok
B 16/19 Návrh dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu RD na parcelách č.
3132,3133 a 3147/3 v k.ú. Spálov
B 17/19 podání žádosti o dotaci z rozpočtu MMR ČR, program Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2014, dotační titul č. 2 – Podpora a zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci

C Neschvaluje:
C 1/19 poskytnutí finančního daru novojičínskému sboru ZUŠ Ondrášek
D Vydává:
D 1/19 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 8/96
o chovu psů, koček, drůbeže a ostatních hospodářských zvířat na území obce Spálov

….…………………..
starostka
Marie Flodrová

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

