Jednání lĺontľolníhovýboľu zastupitelstva měsĹyse Spálov
Z!,tpis

(..1 zc dne 15.12.2018

I(ontrolní r,ýboľ:
Přcdsccla: I'uděk Rcmeš

Jiří Milĺ

Členovó: Ing. MaľtĺnBláhao

I' ř'cĺl Inět l<onÍl'oly:

I]ľojclĺty n:r ľolĺ201Ş- Ľc:llizace. ĺlolĺončcní

Přístavba základnĺ školy, Spálov
- pľo.i ektová clokurrrentace

Dle tlslresęní zastupitelstva 5 ßlr] l2ol8,o zalrájení přípľavnýclr prací na přístavbu ZŠ,byly
osloveny tr*i fiľnly k poclání rrabídky naZpÍacoválrí pľojektové clokumentacę na stavbtr l)řístavba z,âkladní školy, Spálov' Na základě výběľovélio ŤízęnÍze clne L3,2018 byla vybľána
nabícll<a fu iroRSING PROJ]]I('ľ s,ľ.o., Povětľonní 1263166,724 O}ostľava, IČo: 21847721.
Nabícĺlĺovácel1a pľo společlléťlzemnía stavebrrí ĺÍzenía PD pľo pľováclěrrí stavby čirrí
657'030,-Kč.
'l'eľrrrín přeclání clíla poclle SoD * 2.7.2018'
Doposucl neclodáno.

Na ľealjzaci alĺce byla pocĺána Žáclost o poskytntltí clotace zrczpoěttl Moľavskoslezskélro kľaje
Z pľogl'alTLr rra poclpoľtl pt'ĺpľavy pľojektové clokurnentace2018. MSI( schválil clotaci ve výší
292.000,-Kč.

Spálov, opľava střechy _ bytový dúm č.290 a292
Na záklaclě výběľovélroÍízenídne 9'7 .2018 byla vybľána realizač,ní fa TVARSTAV REAL
s.ľ.o'' Císařská 68, Nový Jičín,iČo: 268t5648. Nabíclková cena s DPI_I 1 .609.558,77,-Kč,.
Pl'eclnlětenr díla je opľava střech

_

výrrrěna střešní l<ľytirry (453m2), svoclťr a pocĺbitína

bytových clonreclr č,.p.290 a292 a tĺnr zajištění pľoti zatékćni clešt'ovévody do bytťl ve 3. NP.
ll'eľrrrílr přec1álrĺ clíla podle

SoD _ 30.9.2018, staveniště přecláno 24,1.2018

Z dťrvoclu pozdní doclávky l<ľytiny byl teľmírr clokončeníclíla pľodlouŽen do 3l '10.2018
DocJatkuč. 1kSoD).
'Ibľnlín pr*eclání clíla poclle SoD _
Sl<ttte

čllýteľnrínpřeclárrí

-

3

1 '

3

1

.10'2018

10.201 8

Cellĺová cęlra clíla: 1 .5] 0.]34,-Kč,

( clle

\zcře.inó pľostľanstvíu zdľĺrvotníhostř'edĺs|ĺłrvc Spálově

Na záklacĺě výběľovéhoţízení-dnę9'7 '2018 byla vybľána rcalizač,ní fa STAVBAŘ - výľobní
clľužstvo, St<olní 562,]42 42 Senov tl Novélro.Iičĺlla'ICo: 13642855. Nabíclková cena s
DPi I 604.870,-Kč.
Cílem pľo jektu je vybuclovat zpevněnou zíclku o clélce 17m u potoka a rrásleclně upľavit
vcřejné pľostľanstvío velikosti I4],]5 n2 tl zdľavotrrílro střecliska ve Spálově, za ťlčelenr
tlclľželrívodrrílro toku v koľytě potoka a celkovotl estetizací pľostľarrsví'Gabionová stěna
spolr-l s o.1n'1g1zým zál<laclem btrcle slotržit ke zpevllění bř'elrrr přileh1ého potoka' zároveň br-rcle
tvořit opěrlrou kolrstľukci pľo sottvľství zpevněné ploclry a ľovněž.iakopl'iľozetiá clľelláŽ 1lľo
stćka.jícíl,ocly clo potol<a, nikoli na komunikace a clále clo kallalizace .
'|eľnrĺnpi'eclálrí clíla poclle SoD

-

15'i0.2018, staveniště přeclárro 24.7.2018

Na ľealizaci al<ce byla poclárra Žáclost o poskytnutí clotace z rozpočtul Moľavskoslezskélro kľaje
Z pľogľamtl na poclpoľl-l obnovy ľozvoje venkova MSI( 201B' MSI( schválil clotaci ve výši
289.000,-1(č.

'[bľnríll přcc1ání clíla poclle SoD
Skutcčný teľlrrín přeclárrí

*

-
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.10.201 8

12.l0'2018

Celková cena díla: 604.870,_Kč

opl'ava ltrístnĺl<omunil<:tcc č. 20c, Spĺĺlov
Na zál<laclě výběľovéhoÍíz,enídne 9.7 .20l8 byla vybľána ľealizač,nífa SILNiCE MoRAVĺ\
S.ľ.{l,, Re\'oluč,llí9O4l30, I(ľnov, ĺČo:zsssl352. Nabĺclková celra s DPLI 7 61.366,86I<č,.
I)řecllrlěterrr clíla je opľava rĺístllílĺonrutrikace č,.20c ve Spálově, a to ve třech irsecíclr:
- ťlsek rlístlríkonrttnikace 0'000_ 1 7 5,00 - clélka 1 75,00 bnr. ' . šířka 4,30 ĺn (celá šíře
l<onrLŐr ikacc);
- ťlsek lrrístnĺkomttlrikace225,00-2]5,00 _ cĺélka50,00 bnr''.šířka 2,1'5 m (pľavý .iizdní pľLrlr);
-místníkoľnunikace 350,00-375'00 _ clélka 25,00 brn. ' 'šířka4,30 n (celá šířekorrrurrikace).
Stáva.iícípovľch vozovky je popľaskaĺrý, s neľovtlostmi a výtlrrky'
'I'eľnrín přeclálrí
clíla poclle SoD _ 30'9'2018.
Na I'ealizaci alĺce byla poclána žáclost o poskytlrtttí clotace z rozpočtu Mirristeľstva pľo nrístní
ľoz\/oj Z pľogľall'lLl Poclpoľa ľozvo.ie ľegiollů.Dotace byla sclrvárlena Ve výši 380.683,-I(č,

'|eľtlíllpřeclání cĺílapodle SoD 3 1.10.2018
Sl<utečný teľtnín pl'eclání

*

17.9.2018

Ccll<ová ccna clí]a: 7 61 .366,86,-Kč,

K_ontľĺłlaus4csení-ze 21.iec!ţr4ní ą:!sttlpitolstv.a mčsťyşezc dŁe- 29.5.?018

s92/2Ol?-O1'B nákup užitkovélro vozicĺla VW CADDY 1-4I ,I\Z3'I'3 0588 od Statutáľrrílro lrrěsta
ostľavy Za cenLl]5 069,-Kč,'
Autorrrobil přecláĺl 24.1 0.201 8, tlsneselrí splrrěrro.

I(ontľola usnescnÍ ze 22.icclnĺĺ.ní.zastupitclstvĺrmčstysc zc dnc 4.9.2018

605/21./2-01'8 ĺilrančnídaľ ve výši 10000'-I(č pľo l)omov oclľy, p.o', oclľy, IČo: 48804894.
Poclpiserĺl slnlouvy .je pověřena starostka' Smlouva poclepsarrá 1,3.9.2018, usnesetrí
splněno.

'606/Ţ'1201'8 ĺŤllalrčrríclaľ ve výši 10000,-I(č pľo Myslivecký spolek Iłálovec Spálov. Poclpisem
stlrloltvy.je por'ěřena staľostka. Smlouva poclepsalrá 11.9.2018, usnesení splněno.
607/21'/201.8 firrančlríclaľ pľo spolek S.jeclrrocená oľganizace neviclonrých a slabozľakých v Novón-l
.ŢičíněVe výši 2.000,-Kč. Poclpisen srrrlouvy je pověřena staľostka. Slrrlouva
poclepsarrá 20'9.2018, tlslresení splrrěno.
610/21'12.018 výlnělru ľacliátoľťr l, RD č.p. 1 84, v bytě. č' 1 a
Spálov v 11l20l8, usncsení splněno.
61.1/?_1./201.8

61.2/21/2018

4. Výnrělru pľovedla fa .Iosef l(očtář,

tlzar,ř'ení Snrlouvy o posl<ytování sluŽeb rrebo pľací mczi Městys Spálov a Cesl<á
reptrblika - I-Iasičský zćrchľanlrý sboľ Moľavskoslezsl<élro kľaje, Výškovická 40,
ostľava * ZabÍeh. Poclpisenr smlouvy .je pověřena staľostl<a' Snr]ouva uzavř'elra
22,1 1'2018' usnesetrí splľlěno.

uzavřetrí Smlotrvy o bezťrplatrrénr převoclu rlajetl<u rrrezi Městys Spálov a Česká
ľeptlblika - Liasičský zĹlchľanný sboľ Moľavskos]ezskélro kľaje. Poclpisenr .''-'1o111'1, je
porlěřena staľostka. Slrl l ouva tlzavřena 12.9 .20 18, usneselr í sp1nělro

61"3121'/2018 uzavřeľlí Snrlottvy o spolupľáci obcí l]a pľojektu ,,I]fektivní veřejná spľáva
v Mil<ľoľegionu ocleľsko". Poclpisenr smlouvy .je pověr'erra staľostka. Snrlouva
ttzavřęna v ľárrrci Mo, tlsnesení splněno.
6IĄl21'l2o1'B

61.s/21./201.8

Ltzavř'etrí Snrlouvy o poskytnutí c1otace z ľozpočtĺlrrrěstyse Spálov llŕi
spoluĺŤlrancování pľojektu" I(otlíková clotace v Moľavskoslezském kľaji - 2. vý'zva"
vc výši 15.000,-Kč llezi Městys Spálov a Moľavskoslczský kľaj. Poclpiserrr stnlottvy
.je pověř'erra staľostka. Strllouva uzavřena 12.10.20l8, ttsllcselrí splněno'
přijetí c1otace Moľavskoslezskćlro kľaje rra pľojekt "Přístavba zćĺkladni školy, Spálor"'
ve výši 292.000,-Kč. Podpisern slnlouvy o poskytrrutí clotace mezi Městysenr Spálov
a Moľavskoslezským kľajerrr .je pověřena staľostka. Snrlouva uzavřetra 21.9.2018,
ttslresení splrrěno.

61,6/21.1201.8

LlZaVř'enĺ I(trprrí smlotlvy o převocltt nenrovitosti paľ. č, 314]13 orrrá pťrcla o výrrrěřc
642n2 Za cenll 14],660,-|<č' I(trptljící.je Petľ.Iuřík, bytelrr Cenręntář:ské Síclliště1307,
753 01 Llľallice. Poc1pisem smlottvy je pověř'ena staľostl<a. 'I(upujĺcíoclstoupil ĺlcl

lĺou1rč,usncscní ncsplnčno.

617/21'p0IB záměľ pachttl

zer-něclělskýclr pozerrrkťl clle přílolry. Podpisenr paclrtovní strrlouvy.je
pověřetla staľostka. Snrlouva Llzavt'elta 24.9.2018, ttstreseĺlĺsplnělro'

6?-2/?-11201.8 poclállí Žáclosti o clotaci lla Ministerstvo zell-rěclč]stvílla podpoľl.l pľo.jel<tLr
,,Rel<otlstľtlkce voclníclr lráclľžíSpálov. Żćĺdostse nestihla poclat z clůvoclu tlzavř'ení
příirĺrrŽádostí clo clvott týclnů 6ç| 1,ylr[ášení' Usncscllí ncs;rlnčno.
623/?_1./201.8

624/21./201.8

aby Se trositelem pľo.jektu ,,Místníakčlríplán vz,délćxćnípľo oRP ocĺľyII"

z OpeľačníhopľogľaIrru Výzkunr, vývoj a vzdělćĺvćtní,výzva č). 02-17 _047 - Místlrí
akčníplány ľozvoje vzclělávání II, v ľámci oRP oclľy stalo rĺěsto oclľy. ľĺŠnł.:ľ
cloposucl ncvyclalo ľozhoclnutío poslĺytnutí dotĺtcc.

finalrčníspoltlúčastlla pokľytír,lastníc]r zclľojťr pľo.jektu ,,Místtlí akčníptán
vzclěláváurí pľo oRP oclľ)z Ţ]" vpřípaclě schválení clotace zvýzvy č.02-17-Q47 Místníakčníplány ľozvo.ie vzděIźwál:li Il; ľlnančlrĺspolrrpodíl bude uľčenna z,ćĺk]aclě
ponrěľu počtu c]ětí a Žákťr v Zźĺklaclníškole a Mateřské šl<ole Spálov ve škohrílllľooe
201812019 l< počtu r,šech clětí a žćĺkŮve spľávnínr obvoclu oRP oclľy. ĺvĺŠm'ľ
ĺlĺlpĺlsuclncvydalo ľozhoclnutío poslĺytltutí clotacc.

625/2-1l2O1.B zapcl.jcní Zćtkladrl'l školy a Mateř'sl<é šlĺolySpálov, lČo: ]0985405 do výzvy
č.02-17_047, pľo.jekt ,,Místníal<čníplán vz.dělćĺvánÍpľo oRP oclľy II". MSvĺ'r
ĺl o1rosucl ncvycl a lo ľozhĺlcln utí o poslĺytIl u tí cl otacc.
626121/201.8

zćtměr snrělry pozeľlrkťl paľ' č' 334412

o výlrlěře 1'34n2, paľ. č. 344612 o výměře
1I2n2 a334912 o výnlěře 235n2' 7'ćĺlně,r byl vyvěšelr na ÚD od 6.9' - 30.9.2018'

ltsncselrĺ splnčllo.

l)oclpisy člcnůkomise
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Ztlpsal: [,tlclěk Remeš
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