USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 29.5.2018 v 18:00 hod. v sokolovně
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Občané uvedeni v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na
území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text, který je k dispozici u
starostky městyse 742 37 Spálov 62

Zastupitelstvo městyse Spálov na svém zasedání:
A. Schvaluje:
566/21/2018

navržený program 21. zasedání zastupitelstva.

567/21/2018

účelovou dotaci ve výši 75 000,-Kč pro Římskokatolickou farnost Spálov na financování
opravy svatostánku zlacených dřevořezeb a sousoší kalvárie. Za uzavření smlouvy
odpovídá starostka.

568/21/2018

pořízení elektronického zabezpečovacího systému pro ZŠ a MŠ Spálov. Cena 120.722,Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

569/21/2018

poskytnutí finančního daru společnosti DĚCKO, o.p.s, Nový Jičín, ve výši 10.000,- Kč. Za
uzavření smlouvy odpovídá starostka.

570/21/2018

poskytnutí finančního daru Charitě Jeseník na úhradu provozních nákladů v DPS sv.
Františka v Javorníku ve výši 5.000,-Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

571/21/2018

poskytnutí finančního daru organizaci BESKYD DZR, o.p.s., Frýdek Místek na úhradu
sociálních služeb ve výši 5.000,-Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

572/21/2018

uzavřít Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s paní Ivanou Šmatelkovou,
Luboměř č. p. 81, IČO:03870456. Doba trvání nájmu budovy č. p. 61, stojící na par. č. 129
bude od 1.6. 2018 do 30.6.2019, cena 1.000,-Kč za měsíc. Za uzavření smlouvy odpovídá
starostka.

573/21/2018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3133/6 orná půda o výměře
1158m2 za cenu 266.340,-Kč. Kupující jsou K. Z. , Hustopeče nad Bečvou a M. B. ,
Hranice. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

574/21/2018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3389/35 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 19m2 za cenu 950,-Kč. Kupující je R.B., Spálov. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

575/21/2018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 341/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 164m2 za cenu 8.200,-Kč. Kupující je K. B., Spálov. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.
uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 1131/2, trvalý travní porost o
výměře 727m2, za cenu 36.350,-Kč. Kupující je E. G., Ostrava - Petřkovice. Podpisem

576/21/2018
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smlouvy je pověřena starostka. Kupní smlouva bude uzavřena až poté, kdy se kupující
stane výlučným vlastníkem sousedního pozemku p. č. st. 259 – zastavěná plocha a
nádvoří.
577/21/2018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3389/32, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 30m2 a 93/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5m2, za cenu
1 750,-Kč. Kupující jsou J. Š. a R. Š. Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

578/21/2018

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor sokolovny ve Spálově
mezi Městys Spálov a Junák, Odry. Podpisem je pověřena starostka.

579/21/2018

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi Městys Spálov a Tvarstav Real
s.r.o., Nový Jičín na stavbu „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na
parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3 k.ú. Spálov - I. etapa“. Cena díla 2 899 180,92Kč.

580/21/2018

přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Víceúčelové hřiště, Spálov“.

581/21/2018

přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci “Oprava místní komunikace č. 20c,
Spálov“

582/21/2018

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace č. 20c,
Spálov“. Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem je pověřena starostka.

583/21/2018

přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na financování uznatelných
nákladů uskutečněných v roce 2018 na akci „Veřejné prostranství u zdravotního
střediska ve Spálově“ ve výši max 289 000,-Kč. Podpisem smlouvy s MSK je pověřena
starostka.

584/21/2018

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Veřejné prostranství u zdravotního
střediska ve Spálově“. Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem je pověřena starostka.

585/21/2018

schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Spálov , sestavovanou
k rozvahovému dni, tj. 31.12.2017.
viz příloha č. 1

586/21/2018

rozdělení hospodářského výsledku (296 258,37) ZŠ a MŠ Spálov takto: fond odměn 80%
tj. 237.006,70Kč a fond rezerv 20% tj. 59.251,67Kč.

587/21/2018

odpisový plán ZŠ a MŠ Spálov ve výši 13.750,-Kč.

588/21/2018

účetní závěrku městyse Spálov sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.

589/21/2018
590/21/2018

závěrečný účet městyse Spálov za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením bez
výhrad.
rozpočtové opatření č. 2
viz příloha č. 6

591/21/2018

rozpočtové opatření č. 3

592/21/2018

zřízení fondu na financování obnovy vodohospodářské infrastruktury a pověřuje
starostku vypracováním příslušné směrnice.

593/21/2018

opravu schodů do sokolovny.

viz příloha č. 2

viz příloha č. 7
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594/21/2018

nákup užitkového vozidla VW CADDY 1-4I , RZ 3T3 0588 od Statutárního města Ostravy
za cenu 75 069,-Kč.

595/21/2018

podílet se na společném projektu Miroregionu Odersko – výzva č. 80 z Operačního
programu zaměstnanost.

B. Určuje:
596/21/2018

zapisovatele Miloslava Chytila, jako ověřovatele Marii Flodrovou a Luďka Remeše a
navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou a Viktora Dubovského

C. Bere na vědomí:
597/21/2018

Opatření starostky č. 11/2018.

viz příloha č. 3

598/21/2018

zprávu o hospodaření za období 1-4/2018.

599/21/2018

rozpočtové opatření č. 1

viz příloha č. 4
viz příloha č. 5

D. Neschvaluje:
600/21/2018

finanční dar pro organizaci Linka bezpečí na provoz zařízení ve výši 5.000,-Kč.

601/21/2018

záměr prodeje pozemku par. č. 50/1 a 50/2.

E. Jmenuje
602/21/2018

hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu „Oprava místní komunikace č. 20c,
Spálov“ a „Veřejné prostranství u zdravotního střediska ve Spálově“ ve složení: Elena
Vahalíková, Oldřich Kostka, Viktor Dubovský, náhradníci Ondřej Klevar, Luděk Remeš,
Marie Flodrová.

F. Stanovuje
603/21/2018

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 7
členů zastupitelstva městyse Spálov pro volební 2018 – 2022.

…………………………………………….
starostka Ludmila Sucháčková
Ve Spálově 4.6.2018

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