USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 12.5.2020 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. Schvaluje:
239/11/2020

navržený program 11. zasedání zastupitelstva

240/11/2020

poskytnutí finančního daru Charitě Jeseník na úhradu provozních nákladů v DPS
sv. Františka v Javorníku ve výši 5.000,-Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá
starostka.

241/11/2020

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci obcí na projektu Efektivní veřejná
správa v Mikroregionu Odersko.

242/11/2020

přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na financování
uznatelných nákladů uskutečněných v roce 2020 na akci „Rekonstrukce
sociálního zařízení základní školy ve Spálově“ ve výši max. 400.000,-Kč.
Podpisem smlouvy s MSK je pověřena starostka.

243/11/2020

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce sociálního
zařízení základní školy ve Spálově“. Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem
pověřuje starostku.

244/11/2020

uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro
poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci
kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -3. výzva, ve výši 200.000,-Kč, mezi
Bc. Janou Herzogovou, Spálov č.p. 151 a městys Spálov. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

245/11/2020

uzavření Pachtovní smlouvy na dobu 10-ti let s panem Miloslavem Chytilem,
Spálov č.p. 21. Předmětem pachtu je část parc. č. 3482/3 o výměře 280m2. Cena
je 100,-Kč/rok. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

246/11/2020

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti jednotky bytu č. 290/4 v BD č.p.
290, stojící na pozemku par. č. 470, za cenu 442.910,-Kč. Kupující je pan Michal
Král, bytem Spálov č.p. 290. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
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247/11/2020

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3133/8 orná půda o
výměře 1038m2, cena 467.100,-Kč. Kupující je Petr Klezla, bytem Luboměř 99.
Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

248/11/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020

viz příloha č. 2

249/11/2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020

viz příloha č. 3

250/11/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

viz příloha č. 4

251/11/2020

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov, za rok 2019 bez
chyb a nedostatků.
viz příloha č. 5

252/11/2020

vyřazení DDHM ve výši 24.297,46

253/11/2020

účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Spálov , sestavovanou
k rozvahovému dni, tj. 31.12.2019.
viz příloha č. 7

254/11/2020

rozdělení hospodářského výsledku (32.561,66) ZŠ a MŠ Spálov takto: fond
odměn 80% tj. 26.049,33Kč a fond rezerv 20% tj. 6.512,33Kč.

255/11/2020

vyhlášení veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ
Spálov“, a to jen v případě obdržení dotace. Podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem je pověřena starostka.

256/11/2020

podle ust. §84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000Sb., o obcích ( obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 55 odst. 1 za použití ust. § 47 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu
Spálov.

257/11/2020

založení Společenství vlastníků Spálov 290, které bude založeno za účelem
správy bytového domu č.p. 290 v části obce Spálov, postaveného na pozemku
parc.č.st. 470, v katastrálním území Spálov, jenž je zapsán v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Nový Jičín, na listu vlastnictví číslo 578, pro obec a katastrální území Spálov a za
účelem správy shora uvedeného pozemku

258/11/2020

založení Společenství vlastníků Spálov 292, které bude založeno za účelem
správy bytového domu č.p. 290 v části obce Spálov, postaveného na pozemku
parc.č.st. 471, v katastrálním území Spálov, jenž je zapsán v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Nový Jičín, na listu vlastnictví číslo 577, pro obec a katastrální území Spálov a za
účelem správy shora uvedeného pozemku

259/11/2020

stanovy společenství vlastníků v navrženém znění, přičemž návrh stanov tvoří
přílohu tohoto usnesení.

viz příloha č. 6

2

B. Určuje:
260/11/2020

zapisovatele Miloslava Chytila, jako ověřovatele Marii Flodrovou a Luďka
Remeše a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou a Martinu Kantorovou.
C. Bere na vědomí:

261/11/2020

zprávu o hospodaření za období 1-3/2020.

viz příloha č. 1

262/11/2020

vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Spálov.
D. Neschvaluje

263/11/2020

poskytnutí finančního příspěvku pro sociální družstvo Diakonie Broumov

264/11/2020

poskytnutí finančního příspěvku pro spolek ITY z.s. Starý Jičín

265/11/2020

záměr prodeje parc. č. 3389/33 o výměře 55m2.

266/11/2020

záměr prodeje části parc. č. 3254/23 o výměře 40m2.
E: Jmenuje

267/11/2020

hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu „Rekonstrukce sociálního
zařízení základní školy ve Spálově“ ve složení: Mgr. Elena Vahalíková, Oldřich
Kostka, Ludmila Sucháčková, náhradníci Pavla Bíbrlíková, Luděk Remeš, Pavlína
Sendlerová.
F. Revokuje

268/11/2020

usnesení č. 189/08/2019.
G.Pověřuje:

269/11/2020

starostku jmenováním komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky s názvem „Dopravní a technická infrastruktura pro
výstavbu RD na parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3 k.ú. Spálov -II. etapa“ .

270/11/2020

starostku jmenováním komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ
Spálov“.

271/11/2020

starostku městyse paní Ludmilu Sucháčkovou, aby za městys Spálov učinila
veškerá potřebná jednání k založení společenství vlastníků, včetně uzavření a
podpisu všech listin u notářky libovolného obsahu, tak aby mohlo být
společenství vlastníků zapsáno v rejstříku společenství vlastníků.
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…………………………………………….
starostka Ludmila Sucháčková
Ve Spálově 15.5.2020

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