UsNEsENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,

konaného dne tI.ÍZ.ŁoIBv 18:00 hod. v obřadní síni Úľrł

Zastupitelstvo městyse Spálov na svém zasedání:
A. Schvaluie:

ts/02lzo1.B

navržený pro gľam 2' zasedání zastupitelstva.

L6/02/2018

příspěvek na provoz a posílenímzdoqých prostředků na rok 2019 pro ZŠa MŠ
Spálov ve ýši 2. 400'000,-Kč.

L7/o2/zot9

poskytnutí finančníhodaru Českémusvazu ochránců přírody Zo Nový Jičín,
sídlo Bartošovice, ve výši 3.000,- Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

ÍB/o2/zotB

poskytnutí účelovédotace na provoz pečovatelskéslužby Charita odry ve výši
15.000,-Kč. Za uzavtení smlouvy odpovídá starostka.

te/02/zorB

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti při povolování
kácení dřevin a ukládání náhradní qýsadby s výjimkou űzemí národních parkťt,
národních přírodních rezervací, národních příľodníchpamátek, příľodních
rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných
(lzemí podle Ş76 odst. 1- písm. a) zákona ć. 11'4/1'992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou do 3L'1'2'202I mezi
městem Odry a městysem Spálov, Spálov 62,742,37 Spálov, IČo: oozgg387, dle
předloženého návrhu' Za uzavŕenísmlouvy odpovídá starostka.

20/02/?OLB

uzavření smlouvy na zajištění svozu komunálního, tříděného, objemného,
nebezpečnéhoa ostatních odpadů mezi Městys Spálov a Ekoltes Hranice a.s., IČo:
6197 4919' Za uzavţení smlouvy odpovídá starostka.

21'/o2/20í.B cenu za

1-

ks popelnicového lístku ve výši 90,-Kč, určenéhona popelnici

o

objemu 120l.

22/o2l2or8

Rozpočtovéopatření č. 14

- viz příloha č' 5

23/o2lzoLB

Rozpočtovéopatření č. L5'

- viz příloha č. 6

24/02l2orB

Plán inventur k 31.].2.20IB

- viz přílohać'7

- člena qýboru 1 000,-Kč,
předsedy výboru ve výši 2 000,-Kč a místostaľosty ve výši 6 000,-Kč s platností

25/oz/201.B výši odměn neuvolněných členůzastupitelstva
od1,.L.20'1,9.

26/o2/2oĹB

podání žádosti o podporu na Ministerstvo pro místnírozvoj na akci ,,Opľava MK
ć'. Z3c" '

27

/0z/2oÍB

28/02lzoÍB

podání žádosti o podporu na Ministerstvo pro místnírozvoj na akci

kamenné hřbitovní zdíve Spálově"'

,,

oprava

podání žádosti o podpoľu na Moravskoslezský kraj na akci ,,Úprava veřejného
prostranství u pomníku padlých".

29/o2/2oIB

rozpočet na ľok 2019 v těchto ukazatelích:
Příjmy: 18 519 600,Výdaje: 31 519 600,Financování: ].3 000 000,-

30/02/zOtB

Pravomoc starosty schvalovat rozpočtová opatření.

3L/02/2018

Pravomoc starosty schvalovat ľozpočtováopatření.

32/02/2018

zámér prodeje pozemku stavební par. č. 52B/2v ĺ<Ú spálov.

33/02lz0tB

Plán svateb na rok 2019

-

-

viz příloha

č. 9

viz příloha č. 10

viz příloh a č' t1'

B. Určuie:

34/o2/2oĹB

C.

zapisovatele Marii Flodrovou, jako ověřovatele Marii Flodľovou a Lud'ka Remeše
a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou a odřicha Kostku.

Beľe na vědomí:

35/02/20LB

zprâvu o hospodaţeníza období L-1'L/20LB.

-

36/o2/2o!B

opatření starostky

-

viz příloha č. 2

č. L2

viz příloha č. 1

lo2/20LB

Rozpočtovéopatření č. 12.

-

viz příloha č. 3

38/02/2o!B

Rozpočtovéopatření č. 13

-

viz příloha č.4

37

39/o2/20í.B Zápis kontrolního výboru Mikroregionu

Odersko

ze dne
-

D.

Pověřuie:

40/02/2o1'B zastupitelku Marii Flodrovou vykonávat funkci oddávajícího, s
občanských obřadech uzavírâní manželstvístátní znak.

starostka udmila Sucháčková
Ve Spálově 5.9.2018

19.II.ZjLB

viz příloha č. B

oldřich Kostka

užívatpři

