Jednání kontľolníhovýboru zastupĺtelstva měsĘse Spálov
Zápis č.2 ze dne 25.6.2019
Kontľolní výbor:
Předseda: Luděk Remeš
Členové:Ing. Maľtin Bláha,

Jiří Mik

Předmět kontľoly:

Pľoiekty na ľok 2019

_

realizace. dokončení

Přístavba základní školy, Spálov
-

projektová dokumentace

Dlę usnesení zastupitelstva 5 18l1712018,o zahźtjenípřípľavných pľacína přístavbu ZŠ,
byly osloveny tři fiľmy k podání nabídky nazptaçování pľojektové dokumentace na
stavbu_Přístavba zâklađníškoly, Spálov. Nazákladě výběľovéhoŤizenízedne1.3.2018
byla vybľána nabídka ťa FORSING PROJEKT s.ľ.o., Povětľonní 1263166,7Ż4
0Oostľava, ĺČo:złaą7721. Nabídková cena pľo společnéuzemní a stavębní ŤízeníaPD
pľo pľovádění stavby č:iní65].030,-Kč.
Teľmín předání díla podle SoD _ 2.1.2018.

PD byla předána dne 1 5 .5.20 19 . Za nedodľženíteľmínu dodání díla dle SoD bylo
vyčíslenopenále ve výši 86.554,-Kč. které bylo uhľazeno dne 2I'5.2019. Dne29.5.ŻOI9
bylo zaplaceno dle SoD 617.644,50, po předání pľavomocného společnéhopovolení
stavby bude zaplacena zbývající částka ve výši 39.385,50Kč. Konečná cena zaPD tedy
č:iní570.476,-Kč.

Na ľealizaci akcę byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moľavskoslezskélio
krĄe z pľogramu na podporu přípľavy pľojektové dokumentace 2OI8. MSK schválil
dotaci ve výši 292.000,-Kč.

Kontrola usneseu í z Z.iednátní zastupitelstva městvse ze dne ll.l2.2018
t6/02/2oL8 - příspěvek na provoz a posílenímzdových prostředků na rok ŻO19 proZš a
vlŠspálov ve výši 2.4oO ooo,-Kč. - usnesenísplněno
/o2/2oIB - poskytnutí finančníhodaru Českémusvazu ochránců přírody Zo Nový Jičín,
sídlo Bartošovice, ve výši 3.0o0,- Kč.Za uzavřenísmlouvy odpovídá starostka. - usnesení
splněno, sm louva podepsána L4.1'2.2o1'8.
17

I8/o2/Ż0t8 - poskytnutí účelovédotace na provoz pečovatelskéslužby Charita odry ve
výšĺ1-5.000,-Kč' Za uzavření smlouvy odpovídá starostka. _ usnesení splněno, smlouva
podepsána t4.I2.2ot8.

Kontľola usnesení z 3.iednání zastupitelstva městyse ze dne 12.2.2019
42/03/2ot9 poskytnutí finančníhodaru Českémusvazu včelařů,Zo odry, Komenského
5t7,742 35 odry, ve výši 3.000,- Kč.7a uzavření smlouvy odpovídá starostka.- usnesení
splněno, smlouva podepsána t.3.ŻoI9,
43/o3/Żol9 poskytnutí finančníhodaru pro sRPŠspálov ve výši 7.ooo,-Kč. Za uzavŕení
smlouvy odpovídá starostka. - usnesenísplněno, smlouva podepsána 5.3.20L9.
44/03/2019 finančnídar pro Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj,
NovýJičínvevýši5.000,-Kč. -usnesenísplněno,smlouvapodepsána 1'8.2.2oI9.

45/o3/2ot9 uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovĺtosti par. č, 528/2 _ stavební
parcela, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27m2. Celková cena L,-Kč. Kupující je Jan
Rycek, bytem Spálov ć,.p.47. Podpisem smlouvy je pověřena starostka. _ usnesenísplněno,
smlouva podepsána 2L2.2o1'9.
zřízenívěcného břemene _ služebnosti č. lV _ 128oI4591,/vBL Spálov, p. č. 3133/8,9,, Městys, L0oM, NNk. Podpisem smlouvy je pověřena
starostka. _ usnesení splněno, smlouva podepsána 2Ż.Ż'Żot9.
46/03/Ż019 uzavření Smlouvy

o

zŕízenívěcného břemene - služebnosti č. lV - tŻ801"4z40/vBl Spálov, p. č' 3133, Městys Spálov 6RD, NNk. Podpisem smlouvy je pověřena
sta rostka. _ usn esen í spl n ěno, sm louva podepsá na 2Ż.2.20L9.

47/03lŻoL9 uzavření Smlouvy

o

48/03/ŻoI9 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinnostívlastníků vodovodů provozně
souvisejících č. 698/DPs/NJ/v/2o].8 a Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla č.
00Ż987387/soNP/NJ/V/20I, mezi městys Spálov a Severomoravské vodovody a kanalizace
ostrava a.s. Záměr pachtu byl zveřejněn od 25'1. do L2.2.zoI9. Podpisem smluv je
pověřena starostka. - usnesenísplněno, smlouvy podepsány 7.3.Żo1'9 a 13.3'20L9.

49/o3/Żot9 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k zajištění
výkonu přenesené působnosti ve věcech řešení přestupků podle zákona 25o/2oL6Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízeníonich, ve znění pozdějších předpisů mezi městem odry
a městysem Spálov. Za uzavřenísmlouvy odpovídá starostka. - usnesenísplněno, smlouva
podepsána t8.2.zot9, nabyla právní moci 23.3.2019'

5o/03/2ot9 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. * usnesení splněno, smlouva
podepsána 27.3.ŻoI9.
57/03/2oI9 uzavření ,,Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu,,Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji _ 3. výzva" mezi Moravskoslezský kraj, 28. Yíjna Lt7, 7o2 t8
ostrava, lČo: 7o89o692 a Městys Spálov, Spálov 62,74Ż 3z, lČo: oo2g8387' Příspěvek

obce bude 5'000,-Kč pro jednoho žadatele. Podpĺsem smlouvy
sta rostka. -usn esen í sp

lněno, sm louva pod epsá n a 10.4.2oL9.

s MSK je

pověřena

Kontľola usnesenĺ ze 4,iednální zastupitelstva městvse ze dne 19.3.2019
70/o4/zo1'9 poskytnutí finančníhodaru společnosti DĚcKo, o.p.s, Nový Jičín,ve výši
].0'000,- Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka. _ usnesení splněno, smlouva
podepsána 22.3.2oI9.

7L/o4/2oL9 poskytnutí účelovédotace pro organizaci JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR,
středisko odry ve výši 20.000,-Kč,' Za uzavření smlouvy odpovídá starostka. _ usnesení
splněno, smlouva podepsána 2o.3.2oL9.
72/04/Żo19 poskytnutífĺnančního
daru pro Asociaci rodičůa přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s , klub ZVONEČEK odry ve výši 6.000 ,-Kč.7a uzavření smlouvy odpovídá
sta rostka. _ usnesen í spl n ěno, sm lo uva podepsá na Ż2.3.2oL9'

73/o4/20t9 poskytnutí účelovédotace na činnost spolku TJ Spálov, oddíl kopané ve výši
L40.000Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka. - usnesení splněno, smlouva
podepsána Ż0'3.2ot9.
76/04/2ot9 přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na financování
uznatelných nákladů uskutečněných v roce ŻOt9 na akci ,,Úprava veřejného prostranstvíu
pomníku padlých'' ve výši 324 goo,-Kč. Podpisem smlouvy s MSK je pověřena starostka. _
usn esen í sp n ěno, sm louva pod epsán a 20.5.2oL9.
l

77/04/ŻoI9 vyhlášení veřejné zakázky rnalého rozsahu na akci ,,Úprava veřejného
prostranství u pomníku padlých". Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje
starostku. VŘ proběhlo dne 2z.5.2o1:g. Nejvýhodnější nabídku podala fa STAMEX spol.
s r.o., Březová' Cena 57o.7o7,89Kč, bez DPH. RealizaceB-Io/ŻoL9.
Kontľola usnesení z S.iqdnání zastupĺtelstva městvse ze dne 30.4,Ż0Í9

8Ż/o5/Żot9 poskytnutí finančníhodaru Charitě Jeseník na úhradu provozních nákladů v
DPS sv. Františka v Javorníku ve výši 5.000,-Kč. Za uzavŕenísmlouvy odpovídá starostka. - usnesení splněno, smlouva podepsána ].5'5.2019.

83/o5/2ol9 poskytnout finančnídar pro spolek lLCo Novojičínskaspolek stomiků Nový
Jičínve výši L.000,-Kč. - usnesenísplněno, smlouva podepsána 4.7.2olg.
85/o5/Ż0I9 uzavření Smlouvy o dílo č. I9/sml/o04 mezi Městys Spálov a MARPo s'r'o',
ostrava, lČo: ąĺogg078' Podpisem smlouvy je pověřena starostka' - usnesení splněno,
smlouva podepsána 10.5'2019.

94/05/2019 zpracováníprojektové dokumentace na Rekonstrukci vodních nádržídle
nabídky fa Vodohospodářský ateliér s.r.o, Brno, lČo zllzą905, cena 69.ooo,_Kč bez DPH
Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
Usnesení doposud nesplněno, čekáme na vyjádřen í stŽP, zda daný zámér bude SFŽP
podpořen v rámci Kotlíkových půjček'

Podpĺsy členůkomise

Zapsa|: Luděk Remeš

