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Jednání kontľolního qiboľu zastupitelstva městyse Spálov
Zápis č,.4 ze dne 17.6.202a
Kontľolní výbor:
Předseda: Luděk Remeš

Členové:Ing. Martin Bláha, Jiří Mik
Předmět kontľoly:

Zhotovení Pomníku obětem II. světové války
Mgľ. Jakub Orava,lČo: oszosl10. Cena díla je 380.000,- bez DPH

Na záklaĺlě dodatku ke smlouvě č.1 byl teľmínpřeĺlúníposunut ĺlo 15.7,2020 z důvodu
kaľanténníchopatření. Výstavba byla ukončena včas tj. ĺlo 30.4.2020 ale pľozatím
k přeĺlńní listinné ĺlokumentace neclošlo _ plán je 10.7.2020.

Kontľola usnesení z 9.iednání zastupĺtelstva městyse ze dne 25.2.2020
203/09/2020 poskytnutí finančního daru Českémusvazu ochľáncůpţirody ZoNovy Jičín,
sídlo Baľtošovice, ve qiši 3.000,- Kć. ZauzavÍeni smlouvy odpovídá starostka.

Smĺouva uzavřena

5. 3.

2020

204/09/2020 poskytnutí finančníhodaru pľo SRPŠSpálov ve
vzavÍenísmlouvy odpovídá starostka.
Smlouva uzavřeną 28, 2. 2020

výši 10.000,-Kč. Za

205/09/2020 poskytnutí účelovédotace pľo organizaci JUNÁK, svaz skautťl a skautek
CR, středisko odry ve výši 20.000'-Kč . Zauzavţení smlouvy odpovídá staľostka.
Smlouva uzavřena ] 6. 3. 202a
20610912020 posĘtnutí Íinančníhodaru pro Asociaci ľodičůa přátel zdľavotně
postižených dětí ,, ČR, z.s , klub ZVONEČEK odry ve výši 6.000,-Kč. Za uzavţeĺi
smlouvy odpovídá starostka.
Smlouva uzavřena 4. 3.2020
207/09/2020 poskytnutí finančníhodaru českémusvazu včelařů,Zo odľy,Komenského
5l7,742 35 odry, ve výši 3.000,- Kč.Zauzavření smlouvy oĺlpovíđástaľostka.
Smlouva uzavřena 27. 4. 2020
208/09/2020 poskytnutí účelovédotace na činnost spolku TJ Spálov, oddíl kopané ve výši
2 3 0. 000' -K ć,. Za uzavţenísml ouvy odpovídá staro stka.
Smlouva uzavřena L 4. 2020

209/09/2020 poskytnutí finančníhodaru společnosti DĚCKO, o.p.s, Nový Jičín,ve výši
10.000'- Kč,. Zauzavţeni smlouvy odpovídá starostka.
Smlouva uzavřena 3' 3. 2020

q

210/09/2020 uzavţeni Smlouvy o posĘtnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na
spolufinancování pľojekÍu" Kotlíková dotace v Moravskoslezském laaji - 2. ýzvď've
\.ýši 15.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
Smlorłva uzavřena 9.4. 2020
2]1/()9/2020 uzavţeni Smlouvy o posĘtnutí dotace z rozpočta měsţse Spálov na
spolufinancoválrí pľojektu" Kotlíková dotace v Moľavskoslezském kľaji - 3. výzvď' ve
\.ýši 20.000,-Kč. Podpisęm smlouvy je pověřena staľostka.
Smlouvą uzavřena 9. 4.2 02 0
212/09/2020 uzavÍeni Darovací smlouvy mezi Moľavskoslezský kraj, Ičo 70890692 a
Městys Spálov, lČooozqs 387 , na bezpţatný převod lks kompozitní tlakové lahve pľo
jednotku SDH Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena staľostka.
Smlouva uzavřena 27' 2. 2 02 0
2]3/09/2020 uzavţeni Kupní smlouvy o převodu nemovitosti paľ. č. 195612 omá půda o
ýměře 504m2, za cenv 90.7 z},-Kč.
Smlouva uzavřena ] 8. 3.2020
214/09/2020 uzavţeni Kupní smlouvy o převodu nemovitosti paľ. č. 68lostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 32m2, za cerÍl 648,_Kč. Kupujícíje Josef Hľomádka,
Spálov 187. Podpisem smlouvy je pověřena staľostka.
Smlouva uzavřenĺl 2 6. 3. 2 0 20
215/09/2020 uzavţeni Kupní smlouvy o převodu nemovitosti jednotĘ bytu č. 29016 v BD
ţ.p. Żgo, stojícína pozemku paľ. č. 470, za cenu 91 1.000,-Kč. Kupujícíje paní Monika
Stěpánová, bytem Spálov č.p. 181. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
Smlouva uzavřena 3. 3.2020

2]6/09/2020 uzavřeni Smlouvy o výpůjčces fa BENFIMED s'r.o.' IČo 04769775,
Hranice o bezplatrré výpůjčcenebytového prostoru v přízemídomu ć,p' I70, včetně
vybavení a služeb spojených s provozem ordinace. Podpisem smlouvy je pověřena
starostka
Smlouva uzavřena

4. 3.

2020

Kontľola usnesení z lO.iednání zastupitelstva městyse ze dne 16.3.2020
236/10/2020 uzavţeĺíSmlouvy na zhotovení Pomníku obětem II. světové války mezi
měsţs Spálov a Mgľ. Jakub oravao ĺČo:oszogl10. Cena đílaje 380'000,- bez DPH'
Podpisern smlouvy je pověřena starostka.
Smlouva uzavřena ],4. 2020
237/11/2020 uzavţeni Smlouvy o zţizeni věcného břemene ć,.NJl7Ilel2020llanmezi
městys Spálov a MoravskoslezsĘ kľaj. Věcné břemeno se týká stavby ,,Silniční
meteoľologická stanice IIv440t4 Luboměř - Spálov'' na pozemku paľc. č. 3I32l1.
Podpisem smlouvy je pověřena starostka

Smlouva uzavřeną

2 6. 5.

2020

Kontľola usnesení z 11.iednání zastupĺtelstva městyse ze dne 12.5.2020
240/] 1/2020 poskytnutí finančníhođaľuChaľitě Jeseník na ťlhľadu pľovozních nákladů v
DPS sv. Františka v Javoľníku ve výši 5.000'-Kč. ZauzavÍenísmlouvy odpovídá starostka.

Smlouvą uzavřena

2

],5.2020

241/]]/2020 ľlzavtit Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupľáci obcí na pľojektu Efektivní
veřejná spľáva v Mikľoľegionu odeľsko.
Słnĺoĺłvcl cĺop os rłĺlłl eu zĺłvře n cl

242/1]/202() pţijeti dotace zrozpočtu Moľavskoslezského kĺaje uľčenouna financování
vznatelných nákladri uskutečněných v ľoce 2020 naakci ,,Rekonstrukce sociálního zaţizeni
zźĺ/ľJadniškoly ve Spálově" ve výši max' 400'000,-Kč. Podpisem smlouvy s MSK je
pověřena staľostka.
Smlouva uzavřena 5.6.2020
243/11/2020 vyhlášení veřejné zakźnky malélro ľozsahu na akci ,,Rekonstrukce sociálního

zaţizeni ztiďadni školy ve Spálově"' Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje
starostku.

Pľoběhlo ]0.6'2020
244/1]/2020 uzavţeni Smlouvy o posĘtnuti nćxrutné Íinančnívýpomoci z Pľogĺamu pro
posĘtováni návratých finančníchţpomocí ,,Kotlíkové půjčkyv ľámci kotlíkové dotace
v Moľavskoslezském kľaji -3. ýzva, ve výši 200'000,-Kč, mezi Bc. Janou Heľzogovou,

Spálov č.p. 151 a městys Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
Smlouva uzavřena ] 8. 5. 2020

245/1]/2020 vzavţeníPachtovní smlouvy na dobu 10-ti let S panem Miloslavem Chytilem,
Spálov č.p.2l. Předmětempachtuje částpaľc. č,.348213 o ýměře 280m2. Cenaje 100'-Kč/ľok.
Podpisem smlouvy je pověřena staľostka.
Smlouva uzavřena ] 9. 5. 2020

lnavţeníKupní smlouvy o převodu nemovitosti jednotky bytu č' 29014 v BD č.p.
290, stojícína pozemku paľ. č. 470, za ceÍĂl442.9|0,-Kč.Kupujícíje pan Michal Kľál, bytem
Spálov č'p. 290. Podpisem smlouvy je pověřena staľostka
Smlouva uzavřena 1 8. 5. 2020

246/] I/2020

247/1]/2020 uzavţení Kupní smlouvy o převodu nemovitosti paľ. č. 3I33l8 orná půda o rnýměře
1038m2' çena 467 .I00,-Kč. Kupujícíje Petľ K7ezla, bytem Luboměř 99. Podpisern smlouvy je
pověřena starostka
Smlouvą uzayřena 1 0. 6. 2 0 2 0

Zapsal: Luděk Remeš

