USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 30.4.2019 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:
81/05/2019

navržený program 5. zasedání zastupitelstva.

82/05/2019

poskytnutí finančního daru Charitě Jeseník na úhradu provozních nákladů v DPS
sv. Františka v Javorníku ve výši 5.000,-Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá
starostka.

83/05/2019

poskytnout finanční dar pro spolek ILCO Novojičínska spolek stomiků Nový Jičín
ve výši 1.000,-Kč.

84/05/2019

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro Věru Klevarovou, Spálov 315,
na podporu sportovní činnosti Markéty Klevarové, Spálov 315.

85/05/2019

uzavření Smlouvy o dílo č. 19/sml/004 mezi Městys Spálov a MARPO s.r.o.,
Ostrava, IČO: 41033078. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

86/05/2019

závěrečný účet městyse Spálov za rok 2018 a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad.
viz příloha č. 2

87/05/2019

rozpočtové opatření č. 4.

viz příloha č. 5

88/05/2019

vyřazení DDHM ve výši 66.568,99Kč.

viz příloha č. 6

89/05/2019

účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Spálov , sestavovanou
k rozvahovému dni, tj. 31.12.2018.
viz příloha č. 7

90/05/2019

rozdělení hospodářského výsledku (49.775,63) ZŠ a MŠ Spálov takto: fond
odměn 80% tj. 39.820,50Kč a fond rezerv 20% tj. 9.955,13Kč.

91/05/2019

Stanovy Mikroregionu Odersko.

92/05/2019

podání žádosti o podporu na Státní fond životního prostředí, dle Výzvy 1/2019
Kotlíkové půjčky.

93/05/2019

záměr Rekonstrukce vodních nádrží.

viz příloha č. 9
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94/05/2019

zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci vodních nádrží dle
nabídky fa Vodohospodářský ateliér s.r.o, Brno, IČO: 27724905, cena 69.000,-Kč
bez DPH. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

B. Určuje:

95/05/2019

zapisovatele Marii Flodrovou, jako ověřovatele Miroslava Krále a Luďka Remeše
a navrhovatele Martinu Kantorovou a Ludmilu Sucháčkovou.

C. Bere na vědomí:

96/05/2019

žádost nájemníků domu č.p. 54 o výmalbu společných prostor.

97/05/2019

zprávu o hospodaření za období 1-3/2019.

viz příloha č. 1

98/05/2019

rozpočtové opatření č. 2.

viz příloha č. 3

99/05/2019

rozpočtové opatření č. 3.

viz příloha č. 4

100/05/2019

závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
za rok 2018.
viz příloha č. 8

…………………………………………….
starostka Ludmila Sucháčková

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

Ve Spálově 2.5.2019
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