Usnesení z 11. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 28.6.2012
v restauraci U stromu
A: Územní plán Spálov - zastupitelstvo po projednání:
A 1/11 ověřilo ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů soulad Územního
plánu Spálov s politikou územního rozvoje, se Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje a stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
A 2/11 rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů a za použití ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o námitkách
uplatněných ke konceptu Územního plánu Spálov
A 3/11 vydává jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, ust. § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ust. § 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Spálov formou
opatření obecné povahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo městyse Spálova:
B Schvaluje:
B 1/11 program 11. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/11 návrhovou komisi: Ing. Jana Kantorová, Oldřich Kostka, ověřovatele: Ing. Ilona
Ballerová, Ing. Jana Zezulková
B 3/11 závěrečný účet městyse Spálov za rok 2011a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením za rok 2011, a to bez výhrad
B 4/11 rozpočtové opatření č. 2 poskytnutí finančních prostředků ve výši 132 000,- Kč na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (př. č. 2)
B 5/11 rozpočtové opatření č. 3 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 560 000,- Kč na projekt „Rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ve Spálově“ (př. č. 3)
B 6/11 dodavatele stavebních prací na projekt „Regenerace bownfields Spálov – odstranění
hospodářské budovy zámku II“ – firmu DAV a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice
B 7/11 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 o veřejných
zakázkách, v platném znění na akci „Rekonstrukce kotelny budovy Úřadu městyse Spálov“
podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje Marii Flodrovou, starostku
B 8/11 poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení antuky na malé hřiště za sokolovnou ve
výši 25 000,- Kč
C Bere na vědomí:
C 1/11 celoroční hospodaření Mikroregionu Odersko za rok 2011
C 2/11 zprávu auditora o ověření účetní závěrky a zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření Mikroregionu Odersko za rok 2011
C 3/11převedení výsledku hospodaření ve výši 254 403,47 Kč do rezervního fondu
Mikroregionu Odersko

C 4/11 zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Regenerace bownfields
Spálov – odstranění hospodářské budovy zámku II“ (př. č. 4)
D Rozhodlo:
D 1/11 o uzavření SOD mezi městysem Spálov, zastoupeným Marií Flodrovou, starostkou a
firmou DAV a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice, zastoupenou Petrem Kašovským,
místopředsedou představenstva na dodávku stavebních prací na projekt „Regenerace
bownfields Spálov – odstranění hospodářské budovy zámku II“
za cenu 959 137,47 Kč bez DPH
D 2/11 o přijetí dotace ve výši 560 000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2012“ na projekt
„Rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ve Spálově“
D 3/11 o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt „Rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ve Spálově“ mezi městysem Spálov a
Moravskoslezským krajem, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje

E Jmenuje:
E 1/10 hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu:
- „Rekonstrukce kotelny budovy Úřadu městyse Spálov“
V tomto složení: Radomír Klevar, Oldřich Kostka, Mgr. Miloslav Chytil
F Neschvaluje:
F 1/10 poskytnutí finančního příspěvku na podporu 4. setkání opuštěných a handicapovaných
dětí a mládeže z MSK kraje
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starostka
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Oldřich Kostka

