USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 14.9.2021 v 18:00 hod. v obřadní místnosti ÚM, Spálov 62

Zastupitelstvo městyse Spálov na svém zasedání:
460/19/2021

Schvaluje navržený program 19. zasedání zastupitelstva.

461/19/2021

Určuje určuje zapisovatele Miloslava Chytila, jako ověřovatele Martina Bláhu a
Luďka Remeše a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou, Luďka Remeše a Martinu
Kantorovou.

462/19/2021

Neschvaluje záměr prodeje pozemku par. č. 2025/16 v k.ú. Spálov.

463/19/2021

Neschvaluje záměr pronájmu pozemku par. č. 2025/16 v k.ú. Spálov.

464/19/2021

Schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3389/1 o výměře cca 60m2.

465/19/2021

Neschvaluje poskytnutí finančního daru a podání přihlášky do společnosti Naše
odpadky, z.s, Uherčice.

466/19/2021

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na
spolufinancování projektu“ Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 3.
výzva“ ve výši 5.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

467/19/2021

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.

468/19/2021

Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti při
povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby s výjimkou území
národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních
památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou do
31.12.2023 mezi městem Odry a městysem Spálov. Za uzavření smlouvy
odpovídá starostka.
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469/19/2021

Schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 370/3 zahrada
o výměře 18m2 a části parc. č. 370/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 89m2. Kupující je Karel Ondřej, Spálov 156. Cena je stanovena na
5.350,-Kč Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

470/19/2021

Schvaluje výběr uchazeče a uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVBY BALLER
s.r.o., Spálov 30, IČO: 29396841 na dílo Oprava zámecké zdi se vstupní branou –
Spálov“, za cenu 3.520.209,03Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
V případě vyvstalých změn (VCP, MNP, rozsah díla), pověřuje zastupitelstvo
starostku podpisem dodatků ke smlouvě.

471/19/2021

Schvaluje uzavření smlouvy s panem Martinem Opelkou, Spálov 350, IČO:
10863362, na výkon TDI při akci „Oprava zámecké zdi se vstupní branou –
Spálov“, za cenu 85.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

472/19/2021

Schvaluje uzavření smlouvy s fa Forsing Projekt s.r.o., Ostrava, IČO. 27847721,
na Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce nevyužívaného objektu
č.p. 61 v centru městyse Spálova, za cenu 1.167.650,-Kč. Podpisem smlouvy a
případných dodatků je pověřena starostka.

473/19/2021

Schvaluje uzavření smlouvy s firmou Postavímevámho s.r.o., Spálov 159, IČO:
07758243 na stavbu “Prodloužení vodovodu Spálov na parc. č. 485/5“, za cenu
515.625,11Kč. Podpisem smlouvy ve pověřena starostka.

474/19/2021

Bere na vědomí výběr uchazeče a uzavření smlouvy o dílo s firmou PORR, a.s.,
Ostrava, IČO: 43005560 na akci „Rekonstrukce místní komunikace č. 59c, Spálov“
, za cenu 1.926.656,86Kč.

475/19/2021

Bere na vědomí zprávu o hospodaření za období 1-8/2021.

viz příloha č.1

476/19/2021

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2

viz příloha č. 2

477/19/2021

Schvaluje Aktualizaci č. 1. Programu pro poskytování návratných finančních
výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 3. výzva

478/19/2021

Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
9/2021/Kotl mezi městys Spálov a Zbyněk Marszálek, Spálov 254. Předmět
podpory, tj. výměna kotle, musí být realizována do 30.11.2022.

479/19/2021

Bere na vědomí Opatření starostky č. 25/2021.

480/19/2021

Schvaluje poskytnutí finančního daru obcím postižených tornádem ve výši
30.000,-Kč.

481/19/2021

Schvaluje s platností od 1.1.2022 Obecně závaznou vyhlášku městyse Spálova č.
2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
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viz příloha č. 3

482/19/2021

Bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva městyse
Spálov ze dne 23.6.2021.
viz příloha č. 4

483/19/2021

Schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci „Zvýšení
bezpečnosti v centru městyse Spálova“.

484/19/2021

Schvaluje realizaci projektu „Nástavba a přístavba šaten TJ Spálov“, který
podává TJ Spálov z. s. jako žadatel o dotaci u Národní sportovní agentury ve
Výzvě 11/2021, Regiony 2021.

485/19/2021

Schvaluje finanční spoluúčast na projektu „Nástavba a přístavba šaten TJ
Spálov“ ve výši max 30 % z celkových způsobilý výdajů akce.

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

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

Ve Spálově 20.9.2021
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