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Kontľolní výboľ:
Předseda: Luděk Remeš
Členové:Jiří Mik,

Jiří Káňa

Předmět kontľoly:

Pľojekty na rok 2018 - přípľava, veřejné zakázky, realizace

Dopľavnía technĺcká ĺnfľastľuktuľapľo výstavbu RD na paľcelách č. 3132'
3133 a 3|4713 k.ú. Spálov _ I. etapa _ dokončení
Na základě výběrového iízenibyla vybrána ręalizač,rli fa TVARSTAV RBAL s.ľ.o. Nový Jičín
Nabídková cena s DPH 2.553'9''l'7,40Kč,'
Pt'ędmětęm vęřejné zakćnky bylo zhotovení stavby ,,Dopĺavnía tęchnická inÍiastľuktuľa pľo

výstavbu RD na paľcelách č,,3132,3133 a3l4713 k.ú. Spálov - I. etapaoo. Předmětem
stavebních pľací.ie zhotovenĺ.jednotné kana|izacę v délcę 88,522 m včetně 3 ks ľeviznĺch
šachet akanall,zač'níchpřípojek, zhotovení vodovodního řadu v délce 200,]60 m, zhotovení
ľezeľvníchclrľániček v délce 28,0 m, zhotovení ľozvođůveřeiného osvětlení a zhotovenĺ
komunikace (část,,Aoovčetně obľatištěv délce 109,817 m, šířky 3,5 _ 5,5 m o ploše 559 m2)
Přeđmětemstavebních pľacíbyly i dalšípľáce speciÍikované uvedenou pľojektovou
clokumentací' Předmětem veřeiné zakëĺzkybylo kĺomě pľovedení stavębních pľacíľovněŽ
vypľacování clokumentace skutečnéhopľovedení stavby a geodetické zaměŤeni stavby.

Na základě vícepľací,kteľésę vyskytli při realizaci díla, byl vystaven dodatek smlouvy č' l,
kteľý upľavuie termín dokončenípľojektu do 18.5.2018. Dále byla na zćłk|adě, Dodatku ke
smlouvě č' 2 navýšena cęna za dílo na2,899,l80,_ s DPH. Důvodem.ie pľovedenístabilizace
podloŽí pľovápněním, poloŽenĺ geotextilie a pokládka části tlakového kanaIizaěního potľubí.
Skutečný termín předání

_

4.7.2018

Celková cena díla: Ż.80] '4|4,-Kč,

Víceúčelové
hřĺště' Spálov
Na základě výběľovéhoŤizęni z IIl20I7, byla vybľánarca|izaění ťa Pavlackýo s.ľ.o.,
DľuŽstevní I0I2,763 26 Luhačovice, IČo: 63472902, Celková cena činila 2,641.285,-Kě

Pľojekt "Víceúčelové
hřiště, Spálov" řešívolnočasovévyužiÍihl'iště pľo všechny věkové
kategoľie. Stavba víceúčelového
hřiště se skládá z taľtanovéheľníplochy, oplocení,
odvodnění a osvětlení hřiště a dálę z prvkťr stľeet woľkoutu a mobiliářę'
Rozměry taľtanové herní plochy .isou l6x32m a slouŽí na hľaníminikopané, vole.jbalu,
basketbalu, nohejbalu, ht.zęné, tenisu, badmintonu aj. U vchodu na hřiště je umístěn dřevěný
domek, kteľý slouŽí k úschově sloupků a sítía také k ovládání venkovního osvětlení hřiŠtě.
Woľkoutovéhřiště o ľozměľu 6,5x8m obsahuje všechny základnĺ prvky ke cvičenís vlastní
váhou. Hřiště je volně přístupné.
Na ľealizaci pľojektu byla poskytnuta dotace zrczpoč'tu Ministeĺstva pľo místnĺrozvo.i ve
výši 1,726ß84,-Kč,,
Teľmín předání díla podle SoD _ 3L7 '2018
Skutečný teľmín předání

_ 3L7,2018

Celková cena díla: 2'6Żl,269,7 0Kč,

Opľava kamenné zdi kolem hřbitova

_

Spálov

Na základě výběľovéhoŤízeni dne 19.l.2018 byla vybránaľęaIizačníÍ'a STAVBY
s.ľ.o.' Spálov30, lČo:zgzg6841' Nabídková cena s DPH 1.140.895,-Kč.

BALLER

Přędmětem veřejné zakćĺzky byla opľava kamenné zdi okolo hřbitova z jižni a východní části
Nová kamęnná zeď bude pľovedena v délce 67 ,0 a 5 1,0 m, výšce 1 ,5 m a šířce 50 cm. Pľáce
by|y zahâjeny v březnu 20l 8.

Na ľealizaci pľojektu byla poskytnuta dotace zrczpoětu Ministeľstva zemědělství ve výši
700,000'-Kč'

Teľmín předání díla podle SoD
Skutečný termín předání

*

- 3L7.2018

3l.1 '2018

Celková cena díla: l ' 140.895,-Kč

Přístavba zálĺIadní školy, Spálov
- pľojektová dokumentace

Dle usnesení zastupitelstva 5 I8lI7l2OI8,o zahtĄení přípravných pľacína přístavbu ZŠ,byly
osloveny tři Íiľmyk podání nabídky na zpÎacovánípľojektové dokumentace na stavbu PrYístavba zćkladní školy, Spálov. Na základě výběrového Ťízeni ze dnę L3.2018 byla vybrána
nabídka fa FORSING PROJEKT s.ľ.o., Povětľonní 1263166,7Ż4 OOostrava, IČo:
2784772l. Nabídkovâ çena pro společnéuzęmni a stavební řizęni a PD pľo pľovádění stavby
činĺ657.030,-Kč.

Teľmín předání díla podle SoD _ 2.7.2018.
Doposud nędodáno

Na realizaci akce byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moľavskoslezského kľaje
Z pľogľamu na podpoľu přípľavy pľojektové dokumentaçę2018. MSK schválil dotaci ve výši
292'000,-Kč.

Spálov, opľava střechy - bytový dúm č.290 a292
Na základě výběľovéhoÍízęnidnę 9'7,2018 byla vybľźłnarcalizačnifa TVARSTAV REAL
s.ľ.o.' Císařská 68, Nový Jičín,IČo: 26815648, Nabĺdková cena s DPH l.609.558,77,_Kč.
Přędmětem díla je opľava střech - výměna střešní krytiny (453m2), svodů a podbití na
bytových domech č: 'p . 290 a Ż92 a tím zajištěnípľoti zatékćłnídešťovévody do bytů ve

3

.

NP.

Teľmín předání díla podle SoD _ 30,9.2018, staveniště předáno 24.7.20IB

Veřejné pľostľanstvíu zdľavotního střediska ve Spálově
Na základě výběľovéhoÍizęnídnę 9.7 ,2OI8 byla vybrána ręa\izač,ni Í-a STAVBAŘ - výľobní
dľužstvo,Škohí562,]42 42 Šęnovu Nového Jičína,lČo: l3642855. Nabídková cęna S
DPH 604.870,-Kč'
Cĺlem pľojektu je vybudovat zpevněnou zídku o délcę l7m u potoka a následně upľavit
veřeiné pľostľanstvío velikosti I47,75 m2 u zdravotního střediska ve Spálově, za'Ĺĺěę]ręm
udľŽenívodnĺho toku v korytě potoka a celkovou estetizací pľostľansví. Gabionová stěna
spolu s betonovým zćłk|adęm bude sloužit ke zpevnění břęhu přilehlého potoka, záľoveň bude
tvořit opěľnou konstľukci pľo souvľstvízpevněné plochy a rovněŽjako přiľozená dľenáŽ pľo
stékajícívody do potoka, nikoli na komunikace a dále do kanalizacę.
Teľmínpředání díla podle SoD

-

15.10,2018, staveniště předáno 24.1.2018

Na ľealizaci akce byla podána Žâdost o poskytnutí dotace z rozpočIu Moľavskoslezského kľa.ie
Z pľogľamu na podpoľu obnovy ľozvoje venkova MSK 2018. MSK schválil dotaci ve výŠi
289.000'-Kč.

opľava místnĺkomunikace

č. 20c, Spálov

Na základě výběrového řizęní dne 9.7.2018 byla vybľána ľea|izainí fa SILNICB MoRAvA
s.ľ.o.' Revoluční9O4l3O, Kľnov, ĺČo:zszsl352. Nabídková cena s DPH 76L366,B6Kč,,
Přędmětem díla je opľava místníkomunikace č.20c ve Spálově, a to ve třech úsęcích:
- úsek místníkomunikacę 0,000-175,00 - délka i75,00 bm...šířka 4,3O m (celá šíře
komunikace);
- úsęk místníkomunikace Ż25,00-2]5,00 - délka 50,00 bm...šířka 2,I5 m (pľavý iizdni pľuh);
-místníkomunikace 350,00-375,00 _ délka 25,00 bm...šířka 4,3O m (celá šířekomunikace)'
Stávaiící povľch vozovky je popľaskaný' s neľovnostmi a výtluky.

Teľmínpředání díla podle SoD _ 30.9.2018.

Na ľęalizaci akce byla podána žźłdosto poskytnutí dotace z ľozpoč'tuMinisteľstva pro místní
ľozvoi Z pĺogľamuPodpoľa ľozvoie ľegionů. Dotace byla schválena vę výši 380,683,-Kč.

Kontľola usnesení ze 20.jednání zastupitelstva městyse ze dne 27,2,Ż018
s3Żl20l2018

uzavÍęníKupní smlouvy o převodu nemovitosti paľ. č. 3|3312 orná půda o výměře
953mŻ Za cęnu 219. 190,-Kč' Kupu.iícíje Dominika Havľanová, bytem Tř' osvobozeni 15,742 35 odry. Podpisem smlouvy je pověřena staľostka.
Smlouva uzavřena I 4.3 .20 18, usnesení splněno'

s33t20t2018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti paľ. č. 3I33l3 oľná půda o výměře
1085m2 ZaţęnlL249,550,-Kč,, Kupující je Adam Sucháček, Spálov l97. Podpisern
smlouvy je pověřena staľostka.
S ml ouva uzavÍ ena 22 .3 .20 I 8, usnes ení splněno.

534l20l20Í8

uzavření Kupní smlouvy na pozemek _ paľc. č. 129 o výměře 479m2,jehoŽ součástí
je budova s č. p. 6l - stavba občanskéhovybavení. Kupní cena .ie 2'400.000'_Kč.
Zbývajicich 2.300.000,-Kč bude zaplracęno do tří dnů od vyľozumění o pľovedeném
vkladu do KN. Podpisem Kupní smlouvy ie pověřena starostka.
Smlouva uzavÍęna 14,3.2018, usnesení splněno

535l20l20t8 zveř'e.inění zźtměru pľonáimu ob.iektu restauľace U Stľomu č.p'6l, a to po zápisu
nemovitosti do Katastľu nemovitostí.

Zźĺmërzveřejněn od23.4. do29.5.2018. Usnesení splněno.
537lŻ0l2018

poskytnutí účęlovédotacę na činnost spolku TJ Spálov, oddíl kopané ve výši
1 40. 0 0 0, -K č,. Za uzavŤení smlouvy odpovídá staľostka.
Smlouva uzavţena 20 .3,20 18, usnesení splněno.

.538l20lŻ0t8 poskytnutí účelovédotace pľo oľganizaci JUNÁK )
ko odľy ve výši 20'000,-Kč.
Smlouva uzavŤena 5.3.2018, usnesení splněno.

539lŻ012018

syaz skautů a skautek

ČR, středis-

poskytnutí finančníhodaru pľo Asociaci rodičůa přátel zdravotně postiŽených dětí
v ČR, z.s', klub ZVONEČEK odľy ve výši 6.000,-Kč. ZauzayŤení smlouvy odpovídá
staľostka.

Smlouva uzavtęna 8.3'2018, usnesení splněno.
540t20t2018

schvaluję poskytnutí finančníhodaľu pľo SRPŠ Spálov ve výši 7,OOO,-Kč,. Za
uzavření smlouvy odpovídá staľostka'
Smlouva uzavŤęna 5,3.2018, usnesení splněno.

54IlŻ0l20l8

poskytnutí Íinančníhodaľu ČeskémuSvazu ochránců příľody Zo Nový Jičín,sídlo
Baľtošovice, ve výši 3.000,- Kč,, ZavzavŤęní smlouvy odpovídá staľostka.
Smlouva uzavřęna 9.3,2018, usnesení splněno.

54Żl2012018

poskytnutí účelovédotace na pľovoz pečovatelské služby Chaľita odľy ve výši
l 5.000,-Kč . Za uzavŤení smlouvy odpovídá staľostka.
Smlouva uzavtęna 13 .3 .20 18, usnesení splněno.

543t20t2018

poskytnutí finančníhodaľu ve výši 75.000,- Kč, pľo Římskokatolickou Íbľnost Spálov, uľčenouna financování opÍav oken v kostelę Sv. Jakuba, ZauzavŤenĺ smlouvy
odpovídá staľostka.
Smlouva uzavl'ena 6,3.2018, usnesení splněno.

546l20lŻ018

zveře.jnění zćlměru pľonájmu NP v sokolovně č.p. 270.
6.3. do 223.2018, usnesení splněno

Zamil zveřejněn od

547t20t2018

ztłměľ pľodeię pozemku paľc. č. II3I12 _ tľvalý travní porost o výměře 727m2
Zam& zveřejněn od 6.3. do 223.2018, usnesení splněno.

555lŻ0lŻ0l8

vyhlášení veřejné zakźĺzkymalého rozsahu na akci ,,Rekonstrukce stŤech _ bytové
domy Ż90 a292*. Podpisem smlouvy s vybľaným uchazečem pověŤuie staľostku'
VZMR vyhlášena 1 8.6.20 18, smlouva uzavŤena 24.7 .20 18, usnesení splněno,

Kontľola usnesení ze 2Ĺ.jednání zastupitelstva městyse ze dne 29,5,2018

567lŻ0l2018

účelovoudotaci ve výši 75 000,-Kč pľo Římskokatolickou farnost Spálov na financování opľavy svatostánku z|acených dřevořezeb a sousošíkalváľię. Za uzavtęnÍ
smlouvy odpovídá staľostka.
Smlouva uzavŤęna 6.6.2018, usnesení splněno.

568l20ĺ2018

potízení elektľonického zabezpeč,ovacíhosystému pľo ZŠa
I20 .7 22,-Kě, Za uzavŤ eni smlo uvy odpo vídá staľo stka.

MŠSpálov.

Cęna

Smlouva uzavÍena , zabezpečenízhotovęno dne Ż4.7.2OI8, Usnesení splněno.

výši 10.000,-

569l20lŻ0I8

poskytnutí Íinančníhodaľu společnosti DĚCKO, o.p's, Nový Jičín,ve
Kě. ZauzavŤęní smlouvy odpovídá staľostka'
Smlouva uzavřena 8.6.2018, usnesení splněno.

570120t2018

poskytnutí finančního daľu Chaľitě Jeseník na úhĺaduprovozních nákladů v DPS sv.
Fľantiškav Javoľníku ve výši 5.000,-Kč. ZauzavŤení smlouvy odpovídá staľostka'
Smlouva uzavŤena IL6.20I8, usnesení splněno.

57u20t2018

poskytnutí Íinančníhodaľu oľganizaci BESKYD DZR' o.P,S.' Fľýdek Místek na ťłhľadu sociálních sluŽeb ve výši 5.000,-Kč. Zauzavtęní smlouvy odpovídá starostka,
Smlouva uzavŤena 12,6.2018, usnesení splněno.

572l20lŻ0Í8

uzavÍít Smlouvu o nájmu pľostoľu sloužícíhok podnikaní s paní Ivanou Šmatęlkovou,
Luboměř č.p. 81, ICo:03870456. Doba tľvání nájmu budovy č. p' 61, stojícína paľ.
č,, 129 bude od 1,6.2018 do 30.6.2019, cena 1.000'_Kč za měsíc. ZauzavŤęní smlouvy odpovídá staľostka.
Smlouva uzavřęna l,6,2018, usnesenĺ splněno.

573lŻ0ĺ2018

uzavÍeníKupní smlouvy o převodu nemovitosti par, č. 313316 oľná půda o výměře
1l58m2 Za cenu 266.340,-Kč. Kupujícíjsou Kateřina ZęnćĺhlovĄ bytem Škohí2l2,
Hustopeče nad Bečvou a Maĺtin Bagaľ, bytem obľánců mĺľu1377,Hranice. Podpi_
sem smlouvy.ie pověřena staľostka.
Smlouva uzavtena 13 .6.20 18, usnesení splněno'

574l20lŻ0I8

uzavřęní Kupní smlouvy o převodu nemovitosti paľ' č. 3389135 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře I9m2 za cenu 950,_Kč. Kupujícíje Rostislav Balleľ, Spálov č.
p. 2. Podpisęm smlouvy 1e pověřena staľostka.
Smlouva uzavięna 1 8. 6.20 1 8, usnesení splněno.

575t20t2018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti paľ. č' 34ll7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 164m2 Za cenu 8.200,-Kč. Kupujícíje Kaľel Bystřičan, Spálov
č. p. 81' Podpisem smlouvy je pověřena staľostka.
Smlouva uzavţena 1 8. 6.20 1 8, usnesení splněno.

516lŻ012018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. ll3ll2, tľvalý tľavnípoľost o
výměře 727m2, Za cenu 36.350,-Kč. Kupu.iící.ie Eľik
U
Nemocnice 83712, ostľava - Petřkovice' Podpisem smlouvy .je pověřena staľostka.
Kupní smlouva budę uzavřęna až poté, kdy se kupující stane výlučnýrnvlastníkem
sousedního pozemku p. č. st' 259 * zastavěnćłplocha a nádvoří.
Smlouva uzavtena 4.7 .2018, usnesení splněno.

s77t20t2018

uzavŤęni Kupní smlouvy o převodu nemovitosti paľ. č. 3389132, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30m2 a 9315, zastavěnâ plocha a nádvoří o výměře 5m2, za
cenu 1 750'-Kč. Kupující jsou Jan Šustek,Spálov 2I2 a Renata Šustková, Spálov
121. Podpisem smlouvy je pověřena staľostka.
Smlouva uzavŤęna 25 .6.20 18, usnesení splněno'

578t20t2018

uzavŤeni Dodatku č,.2 ke smlouvě o nájmu nebytových pľostoľ sokolovny ve Spálově
mezi Městys Spálov a Junák, odry' Podpisem.ie pověřena staľostka.
Smlouva uzavřena 5.6.2018, usnesení splněno.

579lŻ0ĺŻ0l8

uzavření dodatku č. 2 kę Smlouvě o dílo uzavřenou mezi Městys Spálov a Tvaľstav
Real s.ľ.o., Nový Jičínna stavbu ,,Dopľavní a technická infľastruktura pľo výstavbu

Gajdošech,

RD na paľcelách č,3132,3133 a 3I47l3 k.ú. Spálov - I.
2 899 180,92Kč.
Smlouva uzavŤena 22'6.20 I8, usnesení splněno.

etapaoo. Cena díla

582t20t2018

vyhlášení veřejné zaktĺzky malého rozsahu na akci ,,opľava místníkomunikacę
20c, Spálov". Podpisem smlouvy s vybľan;ým uchazečem je pověřena staľostka.
VZMR vyhlášena 18.6.2018' smlouva uzavŤena 18,7.2018, usnesení splněno.

583lŻ0ĺ2018

přijetí dotace zrozpoětu Moravskoslezského kľaje uľčenouna ťlnancováni uznatelných nakladů uskutečněných v roce 2018 na akci ,,Veřejné pľostľanstvíu zdľavot_
ního střediska ve Spálově" ve výši max 289 000,_Kč. Podpisem smlouvy s MSK.ie

č.

pověřena staľostka.
Smlouva uzavÍena 9.7 .2018, usnesení splněno.
584l20lŻ0l8
i

vyhlášení veřeiné zaktĺzky malóho rozsahu na akci ,,Veřeiné pľostranství u zdľavotní_
ho střediska ve Spálově". Podpisem smlouvy s vybľaným uchazečem.ie pověřena sta_

ľostka.

VZMR vyhlášena l8.6.201

8, smlouva podepsána

19 '7

.2018, usnesení splněno.

59Żl20lŻ018

zŤízęnífondu na financování obnovy vodohospodářské inťrastľuktury a pověřuje sta_
ľostku vypľacováním příslušnésměľnice.
Směľnice vypľacována, usnesoní splněno.

593t20t2018

opľavu schodů do sokolovny.
Schody opraveny' cena 68.686,-Kč, usnesení splněno.

594t20t2018

nákup užitkovéhovozidla VW CADDY l_4I ,RZ 3T3 0588 od Statutáľního města
ostľavy Zacenu 75 069,_Kč.
Smlouva zasltłna na MSK, vozidlo ještě nepředáno, usnesení nesplněno.

Podpisy členůkomise:

Zapsal: Luděk Remeš
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