USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 8.12.2020 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:
337/14/2020

Schvaluje navržený program 14. zasedání zastupitelstva

338/14/2020

Určuje zapisovatele Miloslava Chytila, jako ověřovatele Luďka Remeše a Marii Flodrovou
a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou a Oldřicha Kostku.

339/14/2020

Schvaluje příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Spálov na rok 2021 ve výši 2.200.000,-Kč.

337/14/2020

Neschvaluje mimořádný účelový příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Spálov na rok 2020

338/14/2020

Schvaluje finanční dar pro Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj,
Nový Jičín ve výši 5.000,-Kč.

339/14/2020

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

340/14/2020

Schvaluje poskytnutí účelového finančního daru obci Jakubčovice nad Odrou ve výši
50.000,-Kč, na vybavení zubní ordinace. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

341/14/2020

Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti se společností
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

342/14/2020

Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3133/9 orná půda o
výměře 715m2, cena 321.750,-Kč. Kupující je Iva Šmatelková, bytem Luboměř 127.
Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

343/14/2020

Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 6/2 (nově 6/11) travní
porost o výměře 58m2. Kupující jsou Rostislav Kiša a Lucie Kišová, Pavlouskova 4439/22,
Ostrava, cena 2.900,-Kč a převodu nemovitosti parc. č. 6/2 (nově 6/10) travní porost o
výměře 89m2. Kupující je Ludmila Sucháčková, Spálov 197, cena 4.450,-Kč. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.
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344/14/2020

Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 159/4 travní porost o
výměře 119m2 a části parc. č. 3350 (nově 3350/4) ostatní plocha, ost. komunikace o
výměře 161m2. Cena 14.000,- Kč. Kupující je Josef Kočtář, Spálov 40. Podpisem smlouvy
je pověřena starostka.

345/14/2020

Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3353 (nově 3353/2)
ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 74m2. Kupující je David Nikitinský, Boženy
Němcové 709, Velké Přílepy. Cena je 3.700,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

346/14/2020

Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 151/4 o výměře 390m2
a parc. č 151/5 o výměře 98m2. Kupující je městys Spálov, prodávající je Jaroslav Golaň,
Marty Krásové 4450/11, Ostrava, cena 48.800,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena
starostka.

347/14/2020

Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městys Spálov a Stavby Baller s.r.o., IČO:
29396841 na odvodnění objektu pekárny ve Spálově č.p. 233 a přilehlého prostranství.
Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

348/14/2020

Bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo s ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, IČO: 28358589 na
zpracování projektové dokumentace a další doklady spojené s podáním žádosti o dotaci
a zadávací dokumentaci s realizací projektu „Protipovodňová opatření městyse Spálova“.

349/14/2020

Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Protipovodňová opatření městyse
Spálova“.

350/14/2020

Schvaluje záměr zřídit věcné břemeno – služebnost cesty a stezky na pozemku parc. č.
3132/2 a uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnost cesty a stezky a právo provést stavbu mezi městys Spálov a Marek a Petra
Janíčkovi, bytem Hromůvka 1518, Hranice.

351/14/2020

Bere na vědomí zprávu o hospodaření za období 1-11/2020

viz příloha č. 1

352/14/2020

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 10

viz příloha č. 2

353/14/2020

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 11

viz příloha č. 3

354/14/2020

Schvaluje Plán inventur k 31.12.2020

viz příloha č. 4

355/14/2020

Schvaluje Rozpočtový výhled do roku 2026

viz příloha č. 5

356/14/2020

Bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 17.6.2020

viz příloha č. 6

357/14/2020

Schvaluje s platností od 1.1.2021 Obecně závaznou vyhlášku městyse Spálova č. 1/2020
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Spálova.
viz příloha č. 7

358/14/2020

Schvaluje s platností od 1.1.2021 Obecně závaznou vyhlášku městyse Spálova č. 2/2020
o místním poplatku ze psů.
viz příloha č. 8

359/14/2020

Schvaluje s platností od 1.1.2021 Obecně závaznou vyhlášku městyse Spálova č. 3/2020
o místním poplatku z pobytu.
viz příloha č. 9
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360/14/2020

Schvaluje s platností od 1.1.2021 Obecně závaznou vyhlášku městyse Spálova č. 4/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
viz příloha č. 10

361/14/2020

Schvaluje rozpočet na rok 2021 v těchto ukazatelích:
Příjmy:
20 206 935,Výdaje:
40 605 715,Financování: 20 398 780,-

viz příloha č. 11

362/14/2020

Schvaluje s platností od 1.1.2021 zvýšit cenu stočného na 13,-Kč za m3 nebo 455,-Kč za
osobu na rok.

363/14/2020

Schvaluje Plán svateb na rok 2021

364/14/2020

Bere na vědomí Auditní zhodnocení implementace GDPR vč. Návrhu opatření ke
zlepšení aplikace procesů GDPR pro městys Spálov.

365/14/2020

Projednalo návrh změny č. 1 Územního plánu Spálov.

366/14/2020

Bere na vědomí průběh projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu Spálov, tak jak
je uvedeno v důvodové zprávě a odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se změna
č. 1 Územního plánu Spálov vydává.

367/14/2020

Ověřilo ve smyslu ustanovení § 55b odst. 7 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů,
soulad změny č. 1 Územního plánu Spálov s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami
územního rozvoje Moravskoslezského kraje a stanovisky dotčených orgánů a Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.

368/14/2020

Souhlasí s předloženým návrhem změny č. 1 Územního plánu Spálov a s výsledky
projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Spálov.

369/14/2020

Vydává 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. § 55b odst. 7 stavebního zákona, § 43 odst. 4 stavebního zákona a
v souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 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, změnu č. 1 Územního plánu Spálov formou
opatření obecné povahy dle přílohy tohoto usnesení.

370/14/2020

Ukládá starostce obce zajistit předání usnesení o vydání změny č. 1 Územního plánu
Spálov včetně potvrzené veřejné vyhlášky o vydání změny č. 1 Územního plánu Spálov a
o doručení změny č. 1 Územního plánu Spálov a úplného znění Územního plánu Spálov po
vydání změny č. 1 pořizovateli – MěÚ Odry.

371/14/2020

Schvaluje Plán financování obnovy vodovodu

372/14/2020

Schvaluje Dodatek č. 2 k zásadám Tvorby a použití fondu obnovy vodohospodářské
infrastruktury
viz příloha č. 14

373/14/2020

Schvaluje Stanovy Mikroregionu Odersko

viz příloha č. 12
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viz příloha č. 13

viz příloha č.15

374/14/2020

Bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko konaného
dne 13.11.2020.
viz příloha č.16

375/14/2020

Schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci „ Městys
Spálov, Obnova místní komunikace 24c „

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

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

Ve Spálově 10.12.2020
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