UsNEsENÍ
z

t9. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,

konaného dne I2.L2.2ot7 v 18:00 hod. v sokolovně

Zastupitelstvo městyse Spálov na svém zasedání
A. Schvaluie:

497 / 19

/2017

49B/19/2oL7

navrž.ený program 19 ' zasedâní zastupitelstva.

podání žádosti o podpoľu na Ministerstvo pro místnírozvoj nâ akci,,Oprava MK

č.

20c".

499/!9/2oL7

podání žádosti o podporu na Moravskoslezský kraj na akci ,,Úprava veřejného
prostľanství u zdľavotního střediska".

5oo/!9/2oĹ7 uzavření Kupní smlouvy o

převodu nemovitosti paľ' č,. 3733/4 orná půda o
qiměře 7L34m2' Kupujícíjsou |. Š.Studénka a K.V. Spálov. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

soĹ/I9/2oĹ7 uzavření Kupní smlouvy o převodu části nemovitosti par. č. 402/I,

nové

odměřená jako par. č.' 402/3 trvalýtravní porost o qiměře 23ImZ.Kupující je A.
N., Spálov' Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

soz/Le/2017

uzavření Kupní smlouvy o převodu části nemovitosti par. č' 3420/L a par. č.
370/L, nově odměřená jako 370/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o ýměře
174m2. Kupující jsou manže|éT.Z.aV.Z.,obabytem Spálov. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

so3/!9/2017

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zŕízenívěcného břemene a Smlouvu o
pľávu provést stavbu ć,. |v-I2-80I4240/vB1 Spálov, p.č. 3133, Městys Spálov
6RD,NNK. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

5O4/L9/2017

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zţízenívěcného břemene a Smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-B0I459t/vB1 Spálov, p'ć.3I3/B,9, Městys, 10-0M,
NNk. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

5o5/19/2oĹ7 uzavření Dohody

o vytvoření společného školskéhoobvodu spádové mateřské
školy mezi Městys Spálov a obec Luboměř.

506/L9/2017 uzavření Dohody o vytvoření společnéhoškolského obvodu
školy mezĺ Městys Spálov a Obec Luboměř.

so7

/19/2ot7

spádové základní

obecně závaznouvyhlášku č,.7/2017,kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy (lzemí městyse Spálov.
1

soB/19/2017

obecně zâvaznouvyhlášku č.Z/20L7
se stanoví část společnéhoškolského
'kterou
obvodu základní školy űzemí městyse Spálov.

5o9/19/2017

zâměr prodeje části pozemku parc' ć..341'/7 _ostatní plocha, ostatní komunikace
o ýměře 1'64m2'

s1o/!9/2017

poskytnout finančnídar pro spolek ILCO Novojičínska spolek stomiků Nový |ičín
ve výšĺ]..000,-Kč.

stt/Le/2017

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městys Spálov a prodávajícím R. Š.,
Spálov, spočívající
v uzavření Kupní smlouvy o prodeji nemovitosti č. p. 61- na par.
ć' Iz9 do I.6'2018. Podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí je pověřena staľostka.

512/19/2017

rozpočtovéopatření č. L0

5L3/L9/2or7

Směrnici o účetnictvíměstyse Spálova

514/19/zo17

rozpočtovéprovizorium na rok 2018 vevýši 7/12nák|adů roku 2017 do schválení
rozpočtu na rok 2078'

sĹs/19/2017 qiši odměn

viz příloha č.4
viz příloha č. 5

neuvolněných členůzastupitelstva ve \łŕši300,-Kč, člena ýboru 900,ýši 1 000,-Kč a místostarostyve Ęýši4.300,-Kč s platností

Kč, předsedyqiboru ve

od 1.1.2018.

516/Ĺ9/2ot7
5Ĺ7

/Ĺ9/2017

5!B/!9/2017

bytovy pořadník ze dne 30.1't.z0t7

viz příloha č. B
viz příloha č. 9

plán svateb

investičnízámér azahájení přípravných prací souvisejícíchs ľealĺzacípřístavby
základní školy Spálov.

5Íg/Í9/2o!7 zţízenízástavního pľáva k pozemku

paľc. č. 3133/5, xÚ Spálov, ve prospěch
Hypotečníbanky a.s', pro manželéM.K.M a L.K Hranice

B-

Ilľčllie:

52o/19/2oI7

C.

zapisovatele |anu Brhelovou, jako ověřovatele MaľiĺFlodrovou a Luďka Remeše a
navľhovatele Ludmilu Sucháčkovou, Viktora Dubovského a Luďka Remeše

Bere na vědomí:

52L/Í9/20Ĺ7 žádost nájemníků BD domu Z92 o výměnu vchodoých

dveří'

522/19/2oL7

zprávu o hospodaření za období 7-II/20I7

vĺz příloha č. 1

523/I9/2oI7

rozpočtovéopatření č. B

vizpţí|ohać'Z

2

s24/19/20Ĺ7

rozpočtovéopatření č. 9

525/L9/20Ĺ7

Zpr ávu

s26/te/2017

Zprávu finančníhoýboru zarok2017

viz příloha č. 3

kontrolního výboru za r ok 20 17

527/19/2o!7 ýběr dodavatele na akci

viz příloha č. 6

vizpţílohač,.7

hřiště, Spálov",
,,Víceúčelové

Luhačovice. cena 2.647 .2B5,-Kč.

fa Pavlacký s.r.o.,

D. Ukládá

528/19/20t7

starostce nechat Vypracovat cenovou nabídku na výměnu vchodo'4fch dveří
v bytoqých domech ć.p.290 a292'

s29/19/2017

starostce zajistit požadovanéopravy zák|adny SDH na Panské zahradě.

E.

Volí

53o/19/2017

jako přísedícíhou Okresního soudu v Novém |ičíněkandĺdáta pana V. D. Spálov.

místostarosta oldřich Kostka

starostka Ludmila Sucháčková
Ve Spálově L3'L2.20I7

a

.J

