USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 17.9.2019 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:
136/07/2019

navržený program 7. zasedání zastupitelstva.

137/07/2019

poskytnutí mimořádného příspěvku Základní a Mateřské škole Spálov ve výši
163.761,-Kč, na dodávku a montáž elektronické evidence stravování pro ZŠ a MŠ
Spálov.

138/07/2019

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3147/25 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 12m2 za cenu 600,-Kč. Kupující jsou manželé Zdeněk
Maršálek a Emílie Maršálková, bytem Spálov 295. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

139/07/2019

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na
spolufinancování projektu“ Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 2.
výzva“ ve výši 5.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

140/07/2019

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, mezi
Městys Spálov a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČO: 70890692,
týkající se stavby silniční meteorologické stanice , umístěné na pozemku 3132/1
v k.ú Spálov, za náhradu 1.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

141/07/2019

rozpočtové opatření č. 8

viz příloha č. 2

142/07/2019

rozpočtové opatření č. 9

viz příloha č. 3

143/07/2019

zpracování projektové dokumentace „Zvýšení bezpečnosti v centru městyse
Spálova“. Zhotovitel je Projekční a inženýrská činnost GROMAN a spol, s.r.o.,
Studénka. Cena 72.600Kč.

144/07/2019

přípravu projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole“.

145/07/2019

přípravu projektu „Oprava opěrné kamenné zdi a komunikace č. 18c – Kaménka.

B. Určuje:
1

146/07/2019

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

C. Bere na vědomí:
147/07/2019

žádost Dalibora Gavelčíka, Spálov 326 a Ludmily Zezulkové , Spálov č. 18 o
opravu příjezdové cesty. Oprava bude zařazena do plánu oprav.

148/07/2019

žádost Římskokatolické farnosti Spálov o zajištění dopravy seniorů pro jejich
potřeby.

149/07/2019

zprávu o hospodaření za období 1-8/2019.

150/07/2019

zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 25.6.2019.
viz příloha č. 4

viz příloha č. 1

D. Neschvaluje:
151/07/2019

omezení rychlosti na místní komunikaci č. 30c parc. č. 3420/1.

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

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

Ve Spálově 20.9.2019
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