Usnesení z 20. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 6. 3. 2014
v pohostinství U stromu
Zastupitelstvo městyse Spálova:
A Bere na vědomí:
A 1/20 hospodaření městyse Spálov za rok 2013
A 2/20 harmonogram veřejných zasedání zastupitelstva městyse Spálov
A 3/20 rozpočtový výhled městyse Spálova do roku 2019 (viz. příloha č. 2)
A 4/20 aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014
A 5/20 žádost o vyjádření k návrhu řešení vlastnictví pozemku a stavby - LC Něčín z důvodu
nutných oprav tělesa komunikace
B Schvaluje:
B 1/20 program 20. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/20 návrhovou komisi: Marie Flodrová, Ing. Jana Kantorová, ověřovatele: Ing. Ilona
Ballerová, Oldřich Kostka, zapisovatel: Mgr. Miloslav Chytil
B 3/20 rozpočet na rok 2014 – příjmy ve výši 10 793 052,00 Kč, výdaje ve výši
23 783 234,00 Kč, financování 12 990 182,00 Kč (viz. příloha č. 1)
B 4/20 hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Spálov p.o. za rok 2013 a rozdělení zisku ve výši
211 272,45 Kč takto: fond odměn 169 017,96 Kč a rezervní fond 42 254,49 Kč
B 5/20 stanovení závazného ukazatele – poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Spálov p.o.
na rok 2014 ve výši 1 850 000,- Kč
B 6/20 financování nákladů ZŠ a MŠ Spálov p.o. , které vzniknou v souvislosti s povolením
výjimky z počtu žáků pro rok 2014/2015
B 7/20 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Spálov, p.o., předmětem dodatku je rozšíření doplňkové činnosti organizace (viz.
příloha č. 3)
B 8/20 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov za rok 2013
B 9/20 poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel Zdravotně postižených dětí v ČR
o.s., Klubu Zvoneček Odry ve výši 3 000,- Kč
B 10/20 poskytnutí finanční dotace TJ Spálov, oddíl kopané, IČ: 603 363 74 ve výši
150 000,- Kč na činnost mládežnické základny, dopravu mládežníků, regeneraci hrací plochy
odbornou firmou, vybavení skladu sportovních pomůcek - ukazatel času a skóre, oprava
sekačky
B 11/20 poskytnutí finančního daru Centru pro zdravotně postižené MSK o.s.,, Detašované
pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, Nový Jičín – Občanská poradna v Novém Jičíně ve výši
1 000,- Kč
B 12/20 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč na zabezpečení přehlídky
technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“
B 13/20 poskytnutí finančního příspěvku Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko
Odry, 3. Oddílu skautů a skautek Spálov ve výši 15 000,- Kč na podporu vzdělávání
vedoucích, nákup sportovních, herních, výtvarných a tábornických potřeb a obnovu
táborového vybavení
B 14/20 prodej pozemků parc. č. 341/9, travní porost o výměře 82 m2, 341/10 travní porost o
výměře 7 m2, 341/11 – travní porost o výměře 23 m2 vzniklých oddělením dle geometrického
plánu č. 469-287/2013 z pozemku parc. č. 341/1 travní porost, v k.ú. Spálov panu Rostislavu
Demelovi, Spálov č. p. 240 za kupní cenu 50,- Kč/m2

B 15/20 vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu na akce:
- „Výstavba běžecké dráhy a doskočiště ve Spálově“,
- „Výstavba zpevněné plochy u kostela“,
- „Opravy místních komunikací Spálov 2014“
podpisem smlouvy pověřuje Marii Flodrovou, starostku
B 16/20 zveřejnit záměr prodeje pozemků v majetku městyse Spálov určených pro
individuální výstavbu rodinných domů, část Kocanda
B 17/20 kupní cenu za 1 m2 stavebního pozemku ve Spálově, lokalita určená pro individuální
výstavbu rodinných domů na pozemku parc. č. 3133 ve vlastnictví městyse Spálov ve výši
230,- Kč, obvyklá, tržní cena pozemku je stanovena na základě znaleckého posudku
č. 2639/12-2014 ze dne 28. 2. 2014
B 18/20 výsadbu ovocných stromů ve Spálově u příležitosti 620. výročí od první písemné
zmínky o Spálově (akce „ Strom do každé rodiny“ a výsadba stromořadí k Balerovu mlýnu)
B 19/20 záměr zřízení věcného břemene práva užívání pozemku parc. č. 3521 ostatní plocha
(účelová komunikace – „Lesní cesta Něčín“) o výměře 2227 m2 v majetku městyse Spálova
ve prospěch Lesů České republiky, s.p.
B 20/20 účetní odpisový plán pro rok 2014, roční odpisy celkem činí 1 279 788,55 Kč
B 21/20 směrnici pro schvalování účetní závěrky obce
B 22/20 proplacení vzniklých nákladů na modernizaci NP - prodejny v budově Úřadu městyse
Spálov, č.p. 62 paní Jaroslavě Jurčíkové, Spálov č.p. 290. Jedná se o rozvody vody,
vodovodní baterie, bojler, malířské nátěry a barvy, světla, elektrické zásuvky, dveřní zámky,
sítě do oken. Náklady dle doložených účetních dokladů činí 18 665,- Kč
B 23/20 slevu 20% za pronájem NP - provozovny kadeřnictví v budově č.p. 62 paní Renatě
Ballerové, Spálov č.p. 2
B 24/20 zpracování projektové dokumentace na výstavbu altánu u rybníka a „Stavební úpravy
Panské sýpky“
C Neschvaluje:
C 1/20 poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
o.s., Klub Stonožka Ostrava o.s., Mitušova 1330/4, Ostrava - Hrabůvka
D Povoluje:
D 1/20 výjimku z počtu žáků ZŠ a MŠ Spálov p.o. pro školní rok 2014/2015
F Deleguje:
F 1/20 Zastupitelstvo městyse Spálov 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,
deleguje 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 31.12.2014 nebo odvoláním zastupitelstva obce před uplynutím termínu uvedeným
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, Spálov 93
G Jmenuje:
F 1/20 hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu:
- „Výstavba běžecké dráhy a doskočiště ve Spálově“,
- „Výstavba zpevněné plochy u kostela“,
- „Opravy místních komunikací Spálov 2014“
v tomto složení: Ing. Jana Kantorová, Oldřich Kostka, Mgr. Miloslav Chytil, náhradníci: Ing.
Jana Zezulková, Marie Flodrová
H Ukládá:
H 1/20 starostce přípravu a podání žádosti o dotaci z OPŽP, PO 3 na zateplení tělocvičny při
ZŠ ve Spálově a víceúčelové budovy č. p. 170
H 2/20 starostce přípravu a podání žádosti o dotaci z programu PORV MSK – Úprava Panské
zahrady III. etapa
H 2/20 starostce přípravu a podání žádostí do následně vyhlášených dotačních programů,
výběr projektu bude stanoven dle obsahu výzvy

….…………………..
starostka
Marie Flodrová

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

