USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 25.6.2019 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:
101/06/2019

navržený program 6. zasedání zastupitelstva.

102/06/2019

záměr prodeje části par. č. 3254/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12m2.

103/06/2019

přijetí peněžních darů účelově neurčených, vyšších než 15.000,-Kč, pro Základní
a Mateřskou školu Spálov. Souhlas se poskytuje pro kalendářní rok 2019.

104/06/2019

výjimku z počtu žáků pro školní rok 2019 v ZŠ Spálov.

105/06/2019

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3147/3 orná půda o
výměře 642m2 za cenu 147.660,-Kč. Kupující je Dominik Bártek, bytem Bělotín
306. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

106/06/2019

uzavření Smlouvy darovací s paní Annou Mrkvicovou, bytem Lidická 89, 790 70
Javorník, ve výši 15.000,- Kč, na zabezpečení pohřbu dárce v případě jeho úmrtí.
Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

107/06/2019

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. , Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ:.
04084063 a Městysem Spálov, na umístění nadzemní optické spojky ve sloupku
ORU. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

108/06/2019

odkoupení pozemků p. č. 178/6 – ostatní plocha o výměře 83 m2, p. č. 800/2 ostatní plocha o výměře 82 m2 a p. č. 802/3 - ostatní plocha o výměře 150 m2, vše
v kat. úz. Spálov, od pana Josefa Demla, bytem Spálov č. p. 45, PSČ 742 37, za
kupní cenu 50,-Kč/m2, tj. celkem 15.750,-Kč. Starostka městyse je pověřena ZM
podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem pozemku hradí městys.

109/06/2019

odkoupení pozemků p. č. 172/3 – ostatní plocha o výměře 45 m2 a p. č. 875 ostatní plocha o výměře 295 m2, oba v kat. úz. Spálov, od paní Miroslavy
Kantorové, bytem Spálov č. p. 43, PSČ 742 37, za kupní cenu 50,-Kč/m2, tj. celkem
17.000,-Kč. Starostka městyse je pověřena ZM podpisem kupní smlouvy. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí městys.
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110/06/2019

odkoupení pozemku p. č. 948 – ostatní plocha o výměře 281 m2 v kat. úz. Spálov
od spoluvlastníků – Jan Rycek, bytem Spálov č. p. 47, PSČ 742 37, a Jaroslav
Rycek, bytem Spálov č. p. 41, PSČ 742 37, za kupní cenu 50,-Kč/m2, tj. celkem
14.050,-Kč. Prodávající si kupní cenu rozdělí rovným dílem. Starostka městyse je
pověřena ZM podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem pozemku hradí
městys.

111/06/2019

odkoupení pozemku p. č. 182/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 76 m2 od
pana Pavla Šíma, bytem Spálov č. p. 51, PSČ 742 37, za kupní cenu 50,-Kč/m2, tj. celkem
3.800,-Kč. Při uzavření kupní smlouvy bude současně zrušeno věcné břemeno užívání
zřízené k tíži převáděného pozemku. Starostka městyse je pověřena ZM podpisem kupní
smlouvy. Náklady spojené s převodem pozemku hradí městys.

112/06/2019

směnu pozemků mezi Městysem Spálov, Spálov č. p. 62, PSČ 742 37, a Lukášem a Bc.
Petrou Juřicovými, oba bytem Spálov č. p. 44, PSČ 742 37. Směnou získá Městys Spálov
do vlastnictví pozemky p. č. 803/2 – ostatní plocha o výměře 52 m2 a p. č. 805/3 –
ostatní plocha o výměře 216 m2, oba v kat. úz. Spálov. Lukáš a Bc. Petra Juřicovi získají
směnou do svého podílového spoluvlastnictví, každý z nich k jedné polovině ideální,
pozemek p. č. 3446/2 – ostatní plocha o výměře 112 m2 v kat. úz. Spálov. Rozdíl
v hodnotě směňovaných pozemků se stanovuje na částku 7.800,-Kč, tj. 50,-Kč/m2
pozemku. Tento rozdíl uhradí Městys Spálov Lukáši a Bc. Petře Juřicovým, kteří si tuto
částku rozdělí rovných dílem. Směnná smlouva bude uzavřena poté, kdy bude u
pozemku p. č. 805/3 v katastru nemovitostí vymazáno stávající omezení vlastnického
práva, a to zástavní právo smluvní. Starostka městyse je pověřena ZM podpisem směnné
smlouvy. Náklady spojené s převodem pozemků hradí městys.

113/06/2019

směnu pozemků mezi Městysem Spálov, Spálov č. p. 62, PSČ 742 37, a panem
Františkem Šustkem, bytem Spálov č. p. 42, PSČ 742 37. Směnou získá Městys Spálov do
vlastnictví pozemky p. č. 167/2 – ostatní plocha o výměře 34 m2, p. č. 878 – ostatní
plocha o výměře 414 m2 a p. č. 881/2 – ostatní plocha o výměře 17 m2, vše v kat. úz.
Spálov. František Šustek získá směnou do vlastnictví pozemek p. č. 3449/2 – ostatní
plocha o výměře 235 m2 v kat. úz. Spálov. Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků se
stanovuje na částku 11.500,-Kč, tj. 50,-Kč/m2 pozemku. Tento rozdíl uhradí Městys
Spálov Františku Šustkovi. Starostka městyse je pověřena ZM podpisem směnné
smlouvy. Náklady spojené s převodem pozemků hradí městys.

114/06/2019

směnu pozemků mezi Městysem Spálov, Spálov č. p. 62, PSČ 742 37, a paní Ludmilou
Drexlerovou, bytem Spálov č. p. 311, PSČ 742 37. Směnou získá Městys Spálov do
vlastnictví pozemky p. č. 179/5 – ostatní plocha o výměře 26 m2 a p. č. 717 – ostatní
plocha o výměře 255 m2, oba v kat. úz. Spálov. Ludmila Drexlerová získá směnou do
vlastnictví pozemek p. č. 3344/2 – ostatní plocha o výměře 134 m2 v kat. úz. Spálov.
Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků se stanovuje na částku 7.350,-Kč, tj. 50,-Kč/m2
pozemku. Tento rozdíl uhradí Městys Spálov Ludmile Drexlerové. Starostka městyse je
pověřena ZM podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené s převodem pozemků hradí
městys.

115/06/2019

uzavření Smlouvy o spolupráci obcí na projektu „Přívětivé úřady v Mikroregionu
Odersko“, dle přiloženého návrhu. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
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116/06/2019

uzavření Smlouvy o partnerství, jejímž účelem je úprava vzájemné spolupráce příjemce
a partnerů, kteří společně realizují Projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry
II“. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

117/06/2019

rozpočtové opatření č. 7

118/06/2019

výstavbu silniční meteorologické stanice 3/4401 Luboměř – Spálov. , na parc. č. 3132/1
v k. ú. Spálov.

119/06/2019

změnu výměry parcel, nyní označených jako 3147/8, 3147/9, 3132/9, 3132/7, 3132/5
a 3132/3. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem.

120/06/2019

přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na akci
komunikace č. 23c, Spálov“.

121/06/2019

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace č. 23c,
Spálov“. Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje starostku.

viz příloha č. 4

„Oprava místní

B. Určuje:
122/06/2019

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

C. Bere na vědomí:
123/06/2019

žádost Martina Pauk, o přivedení kanalizační přípojky.

124/06/2019

žádost o změnu využití finančního příspěvku zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ Spálov a
doporučuje přesun finančních prostředků určených na financování mezd pedagogických
pracovníků na dofinancování mezd pracovníků školní jídelny.

125/06/2019

zprávu o hospodaření za období 1-5/2019.

viz příloha č. 1

126/06/2019

rozpočtové opatření č. 5

viz příloha č. 2

127/06/2019

rozpočtové opatření č. 6

viz příloha č. 3

128/06/2019

tabulku Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových
předpisů pro vodné a stočné.
viz příloha č. 5

129/06/2019

výběr dodavatele na akci „Úprava veřejného prostranství u pomníku padlých“, a to fa
STAMEX spol. s r.o., Březová.

D. Neschvaluje
130/06/2019

poskytnutí finančního příspěvku spolku Linka bezpečí, z.s.
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E. Pověřuje
131/06/2019

starostku, zajistit zpracování analýzy rozšíření kanalizace, větve AE.

132/06/2019

ředitele školy, zajistit výběrové řízení na dodávku elektronického stravovacího systému.

133/06/2019

starostku, aby řešila problematiku výskytu jmelí bílého v městysu Spálov.

134/06/2019

starostku, zjistit možnosti získání finanční podpory na opravu opěrné zdi kolem
komunikace č. 18.c.

F. Jmenuje:
135/06/2019

hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu „Oprava místní komunikace č. 23c,
Spálov“ ve složení: Elena Vahalíková, Oldřich Kostka, Luděk Remeš, náhradníci Martina
Kantorová, Marie Flodrová a Ludmila Sucháčková.

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

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

Ve Spálově 26.6.2019

4

