USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 24.11.2015 v 18:00 hod. v sokolovně
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 . Bere na vědomí
137/6/2015

zprávu o hospodaření za období 1-10/2015 – viz příloha č.1.

138/6/2015

rozpočtové opatření č. 9. Příjmová část navýšena o 45.000,-Kč, výdajová část navýšena
o 45.000,-Kč - viz příloha č. 2.

139/6/2015

rozpočtové opatření č. 10. Příjmová část navýšena o 38.000,-Kč, výdajová část navýšena
o 38.000,-Kč - viz příloha č. 3.

140/6/2015

rozpočtové opatření č. 11. Příjmová část navýšena o 212.481,-Kč,
navýšena o 212.481,-Kč - viz příloha č. 4.

141/6/2015

dílčí přezkoumání hospodaření městyse Spálova k 31.8.2015, ze dne 2.10.2015 KÚ MSK
– odbor kontroly , kdy nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

142/6/2015

vypovězení nájemního vztahu k pozemku parc. č. 3133, orná půda o výměře 11427m2.

143/6/2015

žádost o výměnu oken a vchodových dveří v domě č.p.54.

144/6/2015

uzavření Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby
a stavební povolení mezi Městský úřad Odry, Stavební úřad a Městys Spálov, kdy
předmětem smlouvy je umístění stavby s názvem“ Zdroj tepla MŠ Spálov č.p.57“.

145/6/2015

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Městys Suchdol nad Odrou
a Městys Spálov. kdy předmětem smlouvy je automobil CAS K25 LIAZ, registrační značky
NJA 45-93, pro SDH Spálov.

146/6/2015

zrušení Příkazní smlouvy na výkon TDI uzavřenou s Ing. Ondřejem Měchurou na akci
„Modernizace čistírny odpadních vod Spálov“ a uzavření Příkazní smlouvy na výkon
inženýrské činnosti TDI s Ing. Petrem Stuchlíkem, IČO: 46130888, se sídlem Bezručova
594, Zlaté Hory na tutéž akci.

147/6/2015

předložení návrhu na pořízení změny územního plánu. Zastupitelstvo navrhuje
obeznámit občany s možností změny Územního plánu Spálov a případnou změnou se
zabývat na příštím zasedání zastupitelstva.

výdajová část

148/6/2015

Usnesení starostky č. 1/2015 - viz příloha č. 9.

B. Určuje
149/6/2015

ověřovatele zápisu Marii Flodrovou, Luďka Remeše, jako zapisovatelku Janu Zezulkovou
a návrhovou komisi Ludmilu Sucháčkovou a Oldřicha Kostku.

C. Schvaluje
150/6/2015

navržený program 6. zasedání zastupitelstva.

151/6/2015

rozpočtové opatření č. 12. Výdajová část snížená o 13.448.668,-Kč, financování sníženo o
13.448.668,-Kč - viz příloha č. 5.

152/6/2015

rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši 1/12 nákladů roku 2015 do schválení
rozpočtu na rok 2016.

153/6/2015

plán inventur k 31.12.2015 – viz příloha č. 6.

154/6/2015

záměr prodeje pozemku parc. č. 3425 v KÚ Spálov, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 153m2.

155/6/2015

záměr prodeje pozemku parc. č. 128/2 v KÚ Spálov, zastavěná plocha a nádvoří, stavební
parcela o výměře cca 60m2.

156/6/2015

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3389/1 v KÚ Spálov, ostatní plocha, pozemková
parcela o výměře cca 80m2.

157/6/2015

záměr pronájmu pozemku parc. č. 3556 v KÚ Spálov, orná půda, pozemková parcela
o výměře cca 929m2.

158/6/2015

směnu pozemku parc. č. 3425, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 153m2 ve
vlastnictví městyse Spálov s pozemkem parc. č. 339, ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 297m2, ve vlastnictví manželů BŠ a AŠ Spálov. Směna parcel bude bez finanční
náhrady. Podpisem smlouvy o směně je pověřena starostka.

159/6/2015

bytový pořadník ze dne 3.9.2015 – viz příloha č. 7.

160/6/2015

finanční příspěvek pro Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín ve výši 2.000,-Kč.

161/6/2015

finanční příspěvek ILCO Novojíčínska spolek stomiků, Nový Jičín ve výši 1.000,-Kč.

162/6/2015

účelovou dotaci ve výši 177.978,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Spálov p.o.
Za uzavření smlouvy v roce 2016 odpovídá starostka.

163/6/2015

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8016748, Spálov, p.č. 442/3
Šmatelka, NNK, mezi ČEZ distribuce, a.s. a Městys Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena
starostka.

164/6/2015

přijetí daru a uzavření smlouvy mezi Moravskoslezský kraj a Městys Spálov., kdy
předmětem smlouvy je tlaková láhev v počtu 2 ks, cena celkem 20.812,-Kč. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

165/6/2015

přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 3.200,-Kč, mezi Moravskoslezský kraj a Městys Spálov. Podpisem smlouvy
je pověřena starostka.

166/6/2015

uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Město Odry a Městys Spálov, spočívající ve výkonu
přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny povolovat kácení dřevin,
ukládat náhradní výsadbu a vést přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě.

167/6/2015

uzavření Smlouvy o spolupráci při údržbě některých úseků cyklostezky Odry –
Klokočůvek mezi Město Odry a Městys Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

168/6/2015

Nařízení městyse Spálov č. 2/2015 - Tržní řád, kterým se stanovuje zákaz podomního a
pochůzkového prodeje. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho
vyhlášení. Dnem vyhlášení je 25.11.2015 ( den zveřejnění na úřední desce).

169/6/2015

plán svateb –viz příloha č. 8

170/6/2015

přijetí dotace ze SFDI na akci „Výstavba tech. infrastruktury ve Spálově – SO 01
Chodníkové těleso kolem fary“ v max výši 2.595.000,-Kč.

171/6/2015

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výstavba tech. infrastruktury ve
Spálově – SO 01 Chodníkové těleso kolem fary“. Podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem pověřuje starostku.

172/6/2015

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výstavba tech. infrastruktury ve
Spálově – SO 01 Chodníkové těleso kolem fary“. Podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem pověřuje starostku.

173/6/2015

pokračování v projektu „ Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na
parcelách č. 3132,3133 a 3147/3 k.ú. Spálov.

D. Neschvaluje
174/6/2015

záměr prodeje pozemku parc. č. 141/3 v KÚ Spálov, trvalý travní porost o výměře cca
66m2.

175/6/2015

záměr prodeje pozemku parc. č. 341/7 v KÚ Spálov, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 160m2.

176/6/2015

záměr prodeje pozemku parc. č. 348 v KÚ Spálov, trvalý travní porost, pozemková
parcela o výměře cca 480m2.

177/6/2015

finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub
ZVONEČEK Odry.

178/6/2015

finanční příspěvek pro BabyBox, Praha 10 na provoz babyboxu v Třinci.

E. Jmenuje:
179/6/2015

hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu „Výstavba tech. infrastruktury ve
Spálově – SO 01 Chodníkové těleso kolem fary“ ve složení: Milan Baláž, Oldřich Kostka,
Viktor Dubovský, náhradníci Jiří Kaňa, Luděk Remeš, Ondřej Klevar.

…………………………………………….
starostka Ludmila Sucháčková
Ve Spálově 26.11.2015

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

