Usnesení z 21. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 5. 6.
2014 v pohostinství U stromu.
Zastupitelstvo městyse Spálova:
A Bere na vědomí:
A 1/21 hospodaření městyse Spálov za období 1-4/2014
A 2/21
a) celoroční hospodaření Mikroregionu Odersko za rok 2013 bez výhrad, příjmy: 1 357,4 tis.
Kč, výdaje: 1 083,4 tis. Kč, osmá třída financování: 274,0 tis. Kč
b) závěrečný účet Mikroreginu Odersko za rok 2013
c) zprávu auditora o ověření účetní závěrky a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření
MO za rok 2013
d) účetní závěrku MO sestavovanou k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2013
A 3/21 podání žádostí o podporu z OPŽP na akce:
a) Zlepšení tepelně technického stavu části objektu ZŠ Spálov č.p. 1- tělocvična se
spojovacím krčkem
b) Zlepšení tepelně technického stavu víceúčelového objektu městyse Spálov č.p. 170
A 4/21 Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek – VZ č. 01/2014 „Výstavba běžecké dráhy a
doskočiště – Úprava Panské zahrady II. etapa“ a uzavření SOD s vítězným uchazečem
UNISTAD spol. s.r.o., Suchdol nad Odrou, cena díla 901 052,00 Kč bez DPH
A 5/21 Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek – VZ č. 02/2014 „Výstavba technické
infrastruktury ve Spálově – zpevněná plocha okolo kostela“ a uzavření SOD s vítězným
uchazečem STAVO – Karel Černoch s.r.o., Suchdol nad Odrou, cena díla 727 060,07 bez
DPH
A 6/21 Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek – VZ č. 03/2014 „ Spálov oprava místních
komunikací 2014“
A 7/21 zamítnutí žádosti o podporu z OPŽP na akci „Rekonstrukce vodních nádrží Spálov“
A 8/21 zamítnutí žádosti o dotaci z MMR na akci „Výstavba běžecké dráhy a doskočiště –
Úprava Panské zahrady II. etapa“

B Schvaluje:
B 1/21 program 21. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/21 návrhovou komisi: Marie Flodrová, Ing. Jana Kantorová, ověřovatele: Ing. Ilona
Ballerová, Oldřich Kostka, zapisovatel: Mgr. Miloslav Chytil
B 3/21 rozpočtové opatření č. 1 – poskytnutí příspěvku ve výši 468 000,- Kč na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (viz. př. č. 1)

B 4/21 rozpočtové opatření č. 2 – přijetí dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši
24 560,- Kč (viz. př. č. 2)
B 5/21 rozpočtové opatření č. 3 na základě sestavy pro hodnocení plnění rozpočtu za období
01-05/2014 je rozpočet upraven v závazných ukazatelích v příjmové a výdajové části
rozpočtu (viz. př. č. 3)
B 6/21 závěrečný účet městyse Spálov za rok 2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením za rok 2013, a to bez výhrad
B 7/21 účetní závěrku městyse Spálov sestavovanou k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2013
B 8/21 plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Spálov p.o. na rok 2014 – náklady ve výši
10 990 000,- Kč, výnosy ve výši 11 041 000,- Kč
B 9/21 účetní závěrku Základní a mateřské školy Spálov p.o. sestavovanou k rozvahovému
dni, tj. k 31. 12. 2013
B10/21 prodej nově odměřeného pozemku parc. č. 227/1 ostatní plocha, ost. komunikace o
výměře 185 m2 dle geometrického plánu č. 473 – 27/2014, v k.ú. Spálov manželům Michal
Gojtka a Michaela Gojtková, bytem Spálov 165 za kupní cenu 50,- Kč/m2.
B 11/21 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč o.p.s. Děcko, Komenského 64,
Nový Jičín na zajištění sociálních dopravních podmínek dětem s těžším zdravotním
postižením okresu Nový Jičín k docházce do ZŠ a MŠ speciální, doplňkově do Stacionáře
Slezské diakonie a Praktické školy v Novém Jičíně
B 12/21 uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi
společností EKO-KOM a.s., IČ: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
zastoupenou RNDr. Martina Vrbová Ph.D. a městysem Spálov, zastoupeným Marií
Flodrovou, starostkou
B 13/21 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi společností EKO-KOM a.s., IČ: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140
21 Praha 4, zastoupenou RNDr. Martina Vrbová Ph.D. a městysem Spálov, zastoupeným
Marií Flodrovou, starostkou. Předmětem Dodatku je pověření svozové firmy k plnění
některých povinností obce ze Smlouvy vyplývající.
B 14/21 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč ZO ČSV, o.s. Odry, Oderská 18,
Jakubčovice n/O zastoupenou Peterem Lackovičem na léčení včelstev proti varroóze a proti
moru včelího plodu
B 15/21 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč spolku stomiků ILCO
Novojičínska, zastoupeném Bronislavem Tučným, Poruba 7. Hustopee n/B na zabezpečení
činnosti spolku
B 16/21 poskytnutí finančního příspěvku 5 000,- Kč na startovné exhibičních fotbalových
zápasů u příležitosti oslav 60. výročí fotbalového oddílu ve Spálově

B 17/21 záměr prodeje (směny) části pozemku parc. č. 3534, orná půda o výměře cca 400 m2
v k.ú. Spálov
B 18/21 předání nesplacených pohledávek za nájem bytu a nebytových prostor specializované
advokátní kanceláři, neplatičům pro neplnění povinností vyplývajících z Nájemní smlouvy
ukončit nájemní vztah
B 19/21 vyhlášení veřejné zakázky „Výstavba altánu u rybníka“, podpisem smlouvy o dílo
pověřuje Marii Flodrovou, starostku

C Neschvaluje:
C 1/21 poskytnutí finančního příspěvku ZKD Suchdol n/Odrou na provoz organizace a
údržbu areálu Sokolák
C 2/21 poskytnutí finančního příspěvku škole života o.p.s. Beskydská 176, Nový Jičín na
činnost Denního stacionáře
C 3/21 poskytnutí finančního příspěvku Fondu pro opuštěné a handicapované děti v Mořkově
C 4/21 záměr prodeje pozemku parc. č. 3389/10, ost. plocha, ost. komunikace
D Volí:
D 1/21 Ing. Vojtěcha Demela, bytem Spálov 240 do funkce přísedícího u Okresního soudu
v Novém Jičíně

….…………………..
starostka
Marie Flodrová

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

