USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 25.2.2020 v 18:00 hod. v obřadní síni ÚM

Zastupitelstvo městyse Spálov na svém zasedání:
A. Schvaluje:
202/09/2020

navržený program 9. zasedání zastupitelstva.

203/09/2020

poskytnutí finančního daru Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín,
sídlo Bartošovice, ve výši 3.000,- Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

204/09/2020

poskytnutí finančního daru pro SRPŠ Spálov ve výši 10.000,-Kč. Za uzavření
smlouvy odpovídá starostka.

205/09/2020

poskytnutí účelové dotace pro organizaci JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR,
středisko Odry ve výši 20.000,-Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

206/09/2020

poskytnutí finančního daru pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s , klub ZVONEČEK Odry ve výši 6.000,-Kč. Za uzavření smlouvy
odpovídá starostka.

207/09/2020

poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, ZO Odry, Komenského 517,
742 35 Odry, ve výši 3.000,- Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

208/09/2020

poskytnutí účelové dotace na činnost spolku TJ Spálov, oddíl kopané ve výši
230.000,-Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

209/09/2020

poskytnutí finančního daru společnosti DĚCKO, o.p.s, Nový Jičín, ve výši
10.000,- Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

210/09/2020

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na
spolufinancování projektu“ Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 2.
výzva“ ve výši 15.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

211/09/2020

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na
spolufinancování projektu“ Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 3.
výzva“ ve výši 20.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

212/09/2020

uzavření Darovací smlouvy mezi Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 a Městys
Spálov, IČO 00298387, na bezplatný převod 1ks kompozitní tlakové lahve pro
jednotku SDH Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

213/09/2020

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 1956/2 orná půda o
výměře 504m2, za cenu 90.720,-Kč. Kupující jsou Ondřej Klevar, bytem Spálov
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315 a Terézie Haubeltová, bytem Spálov 216. Podpisem smlouvy je pověřena
starostka.
214/09/2020

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 681ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 32m2, za cenu 648,-Kč. Kupující je Josef Hromádka,
Spálov 187. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

215/09/2020

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti jednotky bytu č. 290/6 v BD č.p.
290, stojící na pozemku par. č. 470, za cenu 911.000,-Kč. Kupující je paní Monika
Štěpánová, bytem Spálov č.p. 181. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

216/09/2020

uzavření Smlouvy o výpůjčce s fa BENFIMED s.r.o., IČO 04769775, Hranice o
bezplatné výpůjčce nebytového prostoru v přízemí domu č.p. 170, včetně
vybavení a služeb spojených s provozem ordinace. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

217/09/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

218/09/2020

výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva – člena zastupitelstva800,-Kč,
člena výboru 1 000,-Kč, předsedy výboru ve výši 2 000,-Kč a místostarosty ve
výši 6 000,-Kč s platností od 1.3.2020.

219/09/2020

odpisový plán pro rok 2020.

viz příloha č. 7

220/09/2020

odpisový plán ZŠ a MŠ Spálov na rok 2020 ve výši 18.445,-Kč.

viz příloha č. 8

221/09/2020

Řád veřejného pohřebiště městyse Spálova.

222/09/2020

investiční záměr realizace akce “Oprava pomníku obětem 1. světové války ve
Spálově“.

223/09/2020

záměr prodeje pozemku – orná půda par. č. 3133/7 – o výměře 1230m2, 3133/8
o výměře 1038m2, 3133/9 o výměře 715m2, 3147/8 o výměře 743m2, 3147/9 o
výměře 743m2, 3132/9 o výměře 697m2, 3132/7 o výměře 1235m2, 3132/5 o
výměře 884 m2 a 3132/3 o výměře 697m2.

224/09/2020

záměr pachtu části pozemku parc. č. 3482/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 280m2.

viz příloha č. 6

viz příloha č.10

B. Určuje:
225/09/2020

zapisovatele Miloslava Chytila, jako ověřovatele Marii Flodrovou a Luďka
Remeše a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou a Luďka Remeše.
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C. Bere na vědomí:
226/09/2020

Opatření starostky č. 14.

viz příloha č. 1

227/09/2020

Opatření starostky č. 15.

viz příloha č. 2

228/09/2020

Opatření starostky č. 16.

viz příloha č. 3

229/09/2020

Opatření starostky č. 17.

viz příloha č. 4

230/09/2020

Rozpočtové opatření č. 11.

231/09/2020

Zápis

kontrolního

výboru

viz příloha č. 5
Mikroregionu

Odersko

ze

D. Neschvaluje
232/09/2020

dne 25.11.2019.
viz příloha č. 9

finanční dar pro organizaci Linka bezpečí na provoz zařízení.
E: Pověřuje

233/09/2020

starostku zahájit jednání možného převodu nemovitosti par. č. 2131v majetku
Tělocvičná jednota Sokol Spálov, č.p.270, 74237 Spálov (hřiště) a budovy č.p. 342
v majetku TJ Spálov z.s., č.p. 342, 74237 Spálov (kabiny)do majetku obce.
F. Deleguje

234/09/2020

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ
258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní
Ludmilu Sucháčkovou. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je
určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných
hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo
náhradních) konaných v době od udělení této delegace do dne 30.6.2022.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,
aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Oldřichu
Kostkovi.

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

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

Ve Spálově 26.2.2020
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