USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 12.2.2019 v 18:00 hod. v obřadní síni ÚM
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Občané uvedeni v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na
území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text, který je k dispozici u
starostky městyse 742 37 Spálov 62

Zastupitelstvo městyse Spálov na svém zasedání:
A. Schvaluje:
41/03/2019

navržený program 3. zasedání zastupitelstva.

42/03/2019

poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, ZO Odry, Komenského 517,
742 35 Odry, ve výši 3.000,- Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

43/03/2019

poskytnutí finančního daru pro SRPŠ Spálov ve výši 7.000,-Kč. Za uzavření
smlouvy odpovídá starostka.

44/03/2019

finanční dar pro Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín ve výši 5.000,-Kč.

45/03/2019

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 528/2 – stavební parcela,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27m2. Celková cena 1,-Kč. Kupující je Jan
Rycek, bytem Spálov č.p. 47. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

46/03/2019

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV – 128014591/VB1 Spálov, p. č. 3133/8,9,, Městys, 10OM, NNk. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

47/03/2019

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV – 128014240/VB1 Spálov, p. č. 3133, Městys Spálov 6RD, NNk. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

48/03/2019

Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně
souvisejících č. 698/DPS/NJ/V/2018 a Smlouvy o pachtu a provozování vodního
díla č. 002987387/SONP/NJ/V/201, mezi městys Spálov a Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Záměr pachtu byl zveřejněn od 25.1. do
12.2.2019. Podpisem smluv je pověřena starostka.

49/03/2019

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k zajištění
výkonu přenesené působnosti ve věcech řešení přestupků podle zákona
250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů mezi městem Odry a městysem Spálov. Za uzavření smlouvy odpovídá
starostka.
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50/03/2019

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na
spolufinancování projektu“ Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 2.
výzva“ ve výši 20.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

51/03/2019

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov, za rok 2018 bez
chyb a nedostatků.

52/03/2019

Účetní závěrku městyse Spálov sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.

53/03/2019

Odpisový plán pro rok 2019.

viz příloha č. 3

54/03/2019

Rozpočtový výhled do roku 2024.

viz příloha č. 4

55/03/2019

Odpisový plán ZŠ a MŠ Spálov na rok 2019 ve výši 13.750,-Kč.

56/03/2019

s platností od 1.1.2019 zvýšit cenu stočného na 11,-Kč za m3 nebo 385,-Kč za
osobu na rok.

57/03/2019

uzavření „Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702
18 Ostrava, IČO: 70890692 a Městys Spálov, Spálov 62, 742 37, IČO: 00298387.
Příspěvek obce bude 5.000,-Kč pro jednoho žadatele. Podpisem smlouvy s MSK
je pověřena starostka.

B. Určuje:
58/03/2019

zapisovatele Miloslava Chytila, jako ověřovatele Marii Flodrovou a Luďka
Remeše a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou, Martinu Kantorovou a Luďka
Remeše.

C. Bere na vědomí:
59/03/2019

žádost manželů Grexových, Spálov č. p. 177 o úpravě zdi u potoka par. č. 192.

60/03/2019

rozpočtové opatření č. 16.

61/03/2019

rozpočtové opatření č. 1. Příjmy a financování se mění o 320.800,-Kč.
viz příloha č. 2

62/03/2019

Pravidla rozpočtového provizoria

63/03/2019

Zprávu kontrolního výboru č.

64/03/2019

Opatření starostky č. 13/2018.

viz příloha č. 1

viz příloha č. 5
1 za

období

1.8.2018 – 15.12.2018.
viz příloha č. 6
viz příloha č.7
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D. Revokuje:

65/03/2019

usnesení číslo 494/18/2017.

66/03/2019

usnesení číslo 27/2/2018.

E: Deleguje:
67/03/2019

Zastupitelstvo městyse 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 městyse pro výkon všech práv akcionáře
Ludmilu Sucháčkovou, nar. 13.7.1968, bytem Spálov 197. Delegace zástupce
městyse, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře
jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek 31.5.2019, a to k výkonu
všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné
hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,
aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu, O.K.
Spálov.

F. Ukládá
68/03/2019

starostce zajistit zpracování studie využití a rekonstrukce objektu č.p. 61,č p. 62,
č.p. 228 a č.p. 170.

…………………………………………….
starostka Ludmila Sucháčková
Ve Spálově 18.2.2019

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