UsNEsENÍ
z B, zasedální Zastupitelstva městyse Spálov,

konaného dne 10.12.2019 v 18:00 hod. v obřadní síni Úľrł

Zastupitelstvo městyse Spálov na svém zasedání
A. Schvaluie:

L52/0B/2oL9 navrženýprogľam8. zasedání
r#/oB/2or9

zastupitelstva.

podle ust. 56 odst. 6 písm. b) zákona č' tB3/2006 Sb. o územnímplánování a
stavebním řádu ve znénípozdějších předpisů, podat žádost o pořizování změny
Územního plánu Spálov ć.1' zkráceným postupem Městským úřädemOdľy.

154/08/20í-9 uzavření smlouvy o dílo na Zpľacování Změny č. I Územního plánu Spálov

s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o, IČo. 00282963' Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

Lss/oB/?oLg

poskytntrtí finančníhoclaru organizaci BESKYD DZR, o.p's., Frýdek Místek na
úhradu sociálních služeb ve q1î'ši5.000,-Kč. Za uzavŕení smlouvy odpovídá
staľostka.

1s6/oB/2ot9

finančnídar pro Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj,
Novy Jičínve '4ŕši5.000,-Kč.

!s7

/0B/2oÍ9 zámér prodeje

LsB/o9/2o1r9 příspěvek

pozemku parc. č. 1956/2 _ orná půda, o ýměře 504m2.

na provoz ZŠa MŠSpálov na rok 2O2O

vewši2' 000.000,-Kč

í.sg/o8/zoí-g finančnídar pro Sdruženípřátel sboru ONDRÁŠEK z.s., Noý |ičín,lČO:
65472zs0, ve výši 2.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

Í60/08/2019

uzavření Smlouvy o zţízeníslužebnosti se společnostíČeská telekomunikační
infrastruktuľa a.s., Olšanská 268I/6, L3000 Praha 3, IČ:. 04084063 a Městysem
Spálov, na umístění nadzemní optické spojky ve sloupku ORU. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

16Í/08/20Í9 uzavření Dodatku

č. 1-ke smlově ć.' 00662/2019 /RRC o spolupráci při realizacĺ
projektu ,,Kotlíkové dotace v Moľavskoslezském kraji - 3. výzva". Podpĺsem
dodatku je pověřena starostka.

162/OB/zOLe

uzavření Kupní smlouvy mezi městys Spálov a Svatava Dolbová, Spálov č.p. 66 o
koupi pozemku parc. č. 3277 /27- trvalý travní porost. Cena je stanovena na
4.].90,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

1

rffi/oB/zote

pravidla pro vyhlášení Programu pro poskytování návratných fĺnančních

dpomocí,,Kotlíkovépůjčkyv rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji _
3' výzva.", ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o ľozpočtoqých pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.

viz příIoha č. B

164/08/2019 zpracovâní projektové dokumentace na zlepšení energetické náročnostĺ části
budovy zák\adní školy.

1.65/OB/zOLe

166/OB/201e
L67

lOB/201e

168/OB/2019

uzavření Smlouvy č' 0413796L o poskytnutí podpoľy ze Státního fondu životního
prostředí Českérepubliky' Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
ľozpočtovéopatření č. 10
Plán inventur k

viz příloha č. 1

31.12.2019.

Rozpočtoý ýhled do roku

1"69/oB/2o!9 Rozpočet na ľok 2020

viz příloha č. 2

2025.
v

viz příloha č. 3

těchto ukazatelích: příjmy

qýdaje - 41 B5B 717,-, financování - B 167 067,-

L7o/oB/20t9

Směrnici pro převod bytů, nebytor41źch prostorů a pozemků, jejíchžsoučástí je
stavba bytového domu v majetku městyse Spálov.
viz příloha č. L2

171/oB/2019 Směrnici
r72/OB/201e

pro prodej majetku ve vlastnictví městyse Spálov obálkovou metodou.
viz příloha č. 13

zveřejnění záměru prodeje 5-ti bytoqých jednotek o velikosti 3+1 v bytovém
domě č'p. 290, jehoź součástíse stavební parcela č. 47 0 o celkové výměře t66m2
- zastavěná plocha a nádvoří, stávajícím nájemníkům. Cena je stanovena dle
cenového předpisu Znaleckého posudku č. 3153/97-201'9 a její součástíje i
spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku.
Číslojednotky: Podíl na společných
částech domu a pozemku:

2e0/r
2e0/z
2e0/3
290/4
2e0/5
173/OB/201e

33 69L 650,-Kč,
viz příloha č. 9

708/4062
700/4062
71,6/4062
71,6/4062

616/4062

Celková plocha v m2:

Cena

70,80
70,00
7L,60

442'230,-Kč
44I'560,-Kč
442'970,-Kć

7',J,,60

442.91'0,-Kć
534.740,-Kć

6r,60

zveřejnění záměľu prodeje bytové jednotky ć'290/6 o velikosti 3+1 vbytovém
domě č.p. 290, jehož součástíse stavební parcela ć. 470 o celkové qýměře
L66m2 - zastavěná plocha a nádvoří, obálkovou metodou. Cena je stanovena na
základě ceny obvyklé dle cenového předpisu Znaleckého posudku ć,.3L54/9820L9, její součástí je i spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a
p ozemku.
Číslo jednotky:Z9}/6' Podíl na společných částech domu a pozemku 606/4062.
Celková plocha 60,6m2. Cena 700'000,_Kč
2

vl

174/oB/2oI9

zveřejnění záměru prodeje 6-ti bytových jednotek o velikosti 3+1 v bytovém
domě č..p' 292,jehož součástíse stavební parcela č.47L o celkové výměře L66m2

;.ix'Jä'ľT,:ä"':i:;#13ľän"ŢÍ:Íľiľ,:?Îľ'iţł}:,Î3:]:'iŢľ;,''Tŕ,t'Î

spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku.

Číslo;ednotky:Podíl naspolečných

292/1,
2e2/2
292/3
292/4
292/s
292/6
r7s/oB/2o19

Celková plochav m2:

716/4062
700/4062

7'1,,60

71.6/4062
708/4062
606/4062
676/4062

7',J,,60

442.230,-Kč
447.560,-Kč

70,00

442.9',J'0,-Kč
442'91'0,-Kč

70,80
60,60
6I,60

533.740,-Kć
534.740,-Kć

podání žádosti o dotaci na projekt,,Oprava pomníku obětem 1. světové války ve
Spálově.

176loţ/2oL9 podání žádosti o podporu na Moľavskoslezský kraj na akci
sociálních zaŤízenív základní škole ve Spálově".

t77 /oB/2oÍ9

178/OB/2019

Cena:

částech domu a pozemku:

,,Modernizace

podání žádosti o podporu na Ministerstvo pro místníľozvoj z programu

,,Podpoľa bydlení" na akci " Dopravní a technĺcká infrastruktura pro výstavbu RD
na parceláchč.3732,3L33 a 3L47 /3 k.ú. Spálov -II. etapa"

vyhlášení veřejné zakâzky na akci ,,Dopravní a technická infrastruktura pro
ýstavbu RD na parcelách ć. 3132, 3133 a 3147 /3 k.ú. Spálov -II. etapa".
Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje starostku.

L79/oB/2o19 podání žádosti o podpoľu na Ministerstvo pro místnírozvoj na akci
Rekonstrukce podlahy a topného systému tělocvičny Základní školy Spálov".

,,

ĹBo/oB/Ţotg podání žádosti o podporu

na Ministeľstvo pro místnírozvoj na akci ,,Přístavba
Zâkladní a mateřské školy Spálov".

LB!/oB/2oÍ9

platností od L.L'2020 Obecně zâvaznou vyhlášku městyse Spálova ć.1'/2019 o
místních poplatcích.

ĹB2/oB/2oÍ9

zámér prodeje pozemku par. č. 687
32m2.

ÍB3/08/2019

Plán svateb na rok

rB4/OB/20re

Plán financování obnovy kanalizace městyse

s

ÍBs/oB/2019 s platností od
osobu na rok.

-

stavební parcela, v k' ú. Spálov o výměře

2020

_

Spálov

viz příloha č. L0
viz příloha č. L1

1'.L.2020 zvýšit cenu stočnéhona LZ,-Kč. za m3 nebo 42O,-Kć za

a
J

B. Určuie:

186/08/zţre

Zastupitelstvo na svém zasedâní uľčujezapisovatele Marii Flodrovou, jako
ověřovatele Martinu Kantorovou a Lud'ka Remeše a navrhovatele Ing' |anu
Šulákovou, Martinu Kantorovou, Lud'ka Remeše, odřicha Kostku a Ludmilu

Sucháčkovou.
tB7 /oB/2oĹ9

Ludmilu Sucháčkovou, jako určenéhozastupitele pro pořizování změny

Územního plánu.

IBB/0B/2o!9

komisi kvyhodnocení nabídnutých cenZa byŢ ve složení:Ludmila Sucháčková,
0ldřĺch Kostka, Pavlína Sendlerová. Náhradník |ana Tillová.

lge/08/2OL9

hodnotícíkomisi pro qiběr zhotovitele projektu ,,Dopravní a technická

infrastruktuľa pro výstavbu RD na parcelách ć'3132,3L33 a 31'47 /3 k.ú. Spálov II. etapa" ve složení:Ing. Milan Ba|âž, oldřich Kostka, Luděk Remeš, náhradníci
Martina Kantorová, Marie Flodrová, Ludmila Sucháčková.
C.

leo/08/2019

Rozhodlo

podle ust. 56 odst. 5 písm. a) a 55a odst. 2. zâkona ć. 1'83/2006 o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějšíchpředpisů, o
pořízení změny Územního plánu Spálov zkráceným postupem dle návrhu
městyse.

leL/08/2O1e

podle ust. 56 odst. 5 písm. a) a 55a odst. 2. zákona č. 183/2006 o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějšíchpředpisů, o
pořízení změny Územního plánu Spálov zkrâceným postupem dle podaného
návrhu paní Vladimíry Milatové, pouze za předpokladu úhľadyčásti podílu
nákladů na pořízení zmény územního plánu navrhovatelem v souladu s ust. Ş55
odst. 6. zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu
(stavební zâkon), ve znění pozdějšíchpředpisů, ve ýši 12.500,-Kč. Podpĺsem
smlouvy je pověřena starostka.

Lez/OB/zOLe

podle ust' 56 odst' 5 písm. a) a 55a odst. 2. zákona ć.. 1'83/2006 o územním
plánování a stavebním řádu fstavební zákon) ve znění pozdějšíchpředpisů, o
pořĺzenÍzmény Uzemního plánu Spálov zkráceným postupem dle podaného
návrhu pana Romana Pečeni, pouze za předpokladu úhľadyčásti podílu nákladů
na pořízení změny územníhoplánu navľhovatelem v souladu s ust. Ş55odst. 6.
zákona ć' LB3/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 12.500,_Kč' Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

re3/oB/20re

podle ust. s6 odst. 5 písm. a) a 55a odst. 2. zákona č' 183/2006 o územním
plánování a stavebním řádu [stavební zákon) ve znění pozdějšíchpředpisů, o
pořízení změny Uzemního plánu Spálov zkráceným postupem dle podaného
návrhu paní Dagmar Dostálové, pouze za předpokladu úhrady části podílu
nákladů na pořízenízměny územního plánu navrhovatelem v souladu s ust. Ş55
4

ć' 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, ve ĺ41iši].2.500,-Kč. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.
odst. 6. ztlkona

D. Beľe na vědomí:

r94/oB/2o19

žádost Mgr. Libora Antonína, Spálov 208 o opravu příjezdové cesty. Oprava bude
zaţazena do plánu oprav.

195/oB/2ot9

zprávu o hospodaŕeníza období t-Ľ'/20L9.

196/oB/2019 Zâpis
!97

/oB/2oI9

o qisledku dílčíhopřezkoumání hospodaření

E.

kontrolního výboru

městyse Spálov

viz příloha č. 5

viz příloha č' 6

Zprâvu finančníhor4ŕboru ze dne 21'.1'0'20L9

tgţloB/zotg Zprávu

Ĺ99/oB/2ot9

viz příloha č.4

vizpţílohač,.7

č. 3

Neschvaluie:

žádost Martina Pauk, o přivedení kanalizační přípojky.

F:Vvzíątá

2oo/oB/2o19 zájemce o koupi bytové jednotky

ć,'

290/6 vbytovém domě 290, aby si od

L3.I.2020 vyzvedli obálky s formulářem k podání nabídek.

G:

zoL/oB/2oÍ9

Ukládá

starostce zajistit zpracování pľojektovédokumentace na akci ,,Rekonstrukce
podlahy a topného systému tělocvičny Základní školy Spálov".

t",,,

starostka Ludmila Sucháčková

místostarosta oldřichKostka

Ve Spálově 1'3'I2'z0L9
5

