USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 16.2.2021 v 18:00 hod. v obřadní místnosti ÚM, Spálov 62
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:
379/16/2021

Schvaluje navržený program 16. zasedání zastupitelstva

380/16/2021

Určuje určuje zapisovatele Marii Flodrovou, jako ověřovatele Luďka Remeše a
Marii Flodrovou a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou, Martinu Kantorovou,
Oldřicha Kostku a Luďka Remeše.

381/16/2021

Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Společnost pro rannou péči,
pobočka Ostrava ve výši 5.000,-Kč.

382/16/2021

Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na sportovní den z důvodu, že
sportovní a tělovýchovné akce pro děti zajišťuje místní Základní škola a
tělovýchovné spolky.

383/16/2021

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

384/16/2021

Schvaluje poskytnutí účelové dotace pro organizaci JUNÁK, svaz skautů a skautek
ČR, středisko Odry ve výši 25.000,-Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

385/16/2021

Schvaluje poskytnutí finančního daru organizaci BESKYD DZR, o.p.s., Frýdek
Místek na úhradu sociálních služeb ve výši 5.000,-Kč. Za uzavření smlouvy
odpovídá starostka.

386/16/2021

Schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, ZO Odry,
Komenského 517, 742 35 Odry, ve výši 3.000,- Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá
starostka.
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387/16/2021

Schvaluje poskytnutí finančního daru pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s , klub ZVONEČEK Odry ve výši 5.000,-Kč. Za uzavření
smlouvy odpovídá starostka.

388/16/2021

Schvaluje opravu podlahy kuchyně bytu č. 2 v domě č.p. 170.

389/16/2021

Schvaluje záměr prodeje par. č. 3262 v k.ú. Spálov.

390/16/2021

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na
spolufinancování projektu“ Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“
ve výši 15.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

391/16/2021

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na
spolufinancování projektu“ Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“
ve výši 10.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

392/16/2021

Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3132/3 orná
půda o výměře 1315m2, cena 591.750,-Kč. Kupující jsou Karel Pop, Spálov 265 a
Klaudie Eberová, Majakovského 2047/6, Karviná 73401. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

393/16/2021

Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3147/9 o
výměře 942m2. Kupující jsou Daniel Biskup a Gabriela Biskupová, Spálov 79. Cena
je stanovena na 423.900,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

394/16/2021

Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3132/9 o
výměře 940m2. Kupující jsou Filip Hanslík a Aneta Hanslíková, 1. máje 102, Dolní
Benešov. Cena je stanovena na 423.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena
starostka.

395/16/2021

Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění projektového managementu
v rámci projektu s názvem „Přístavba základní a mateřské školy Spálov“ se
společností INNOVA Int. S.r.o., Ostrava, IČO: 27857255.

396/16/2021

Bere na vědomí uzavření smlouvy o poradenské činnosti s INNOVA Int. s.r.o,
Ostrava,

397/16/2021

Bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 15.12.2020. Cena díla
je 401.164,31 s DPH.

398/16/2021

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 12.

399/16/2021

Bere na vědomí Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov,
k 31.10.2020.
viz příloha č. 2

400/16/2021

Bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru č. 5.

401/16/2021

Schvaluje zapojení Základní školy a Mateřské školy Spálov, IČO: 70985405 do
projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry III“.
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viz příloha č. 1

viz příloha č. 3

402/16/2021

Schvaluje, aby se nositelem projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP
Odry III“ se stalo město Odry.

403/16/2021

Schvaluje finanční spoluúčast na pokrytí vlastních zdrojů projektu „Místní akční
plán vzdělávání pro ORP Odry III“.

404/16/2021

Schvaluje zvýšení nájemného v bytech dle § 2249 OZ o 20%.

405/16/2021

Pověřuje starostku zajistit vybudování vodovodní přípojky k bytovému domu
Spálov č.p. 284.

406/16/2021

Schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice o účetnictví městyse Spálova

407/16/2021

Schvaluje nákup sekacího traktoru Wisconsin Bulldog W3674. Dodavatel je SDO
Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína.

408/16/2021

Schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na akci „Oprava kamenné zdi kolem parku“.
Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje starostku.

409/16/2021

Schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 61,
Spálov“. Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje starostku.

410/16/2021

Bere na vědomí informaci o ukončené zakázce „Dopravní a technická
infrastruktura pro výstavbu RD II. etapa“.

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

viz příloha č.4

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

Ve Spálově 22.2.2021
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