USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 12.4.2022 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:
547/22/2022

Schvaluje navržený program 22. zasedání zastupitelstva.

548/22/2022

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

549/22/2022

Schvaluje poskytnutí finančního daru Charitě Jeseník na úhradu provozních

nákladů v DPS sv. Františka v Javorníku ve výši 5.000,-Kč. Za uzavření smlouvy
odpovídá starostka.
550/22/2022

Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro organizaci Linka bezpečí na

provoz zařízení.
551/22/2022

Bere na vědomí Opatření starostky č. 29/2022

552/22/2022

Neschvaluje záměr prodeje, ani pronájmu části pozemku parc. č. 424/2 v k.ú.
Spálov.

553/22/2022

Neschvaluje záměr prodeje, ani pronájmu části pozemku parc. č. 349 v k.ú.
Spálov.

554/22/2022

Schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3389/1 v k.ú. Spálov.

555/22/2022

Bere na vědomí žádost pana M.K. Krále, Spálov o odkoupení části pozemku parc.
č. 2025/16 v k.ú. Spálov.

556/22/2022

Navrhuje projednat žádost pana M.K. o koupě pozemku parc. č. 2025/16 v k.ú.
Spálov v dalším volebním období.
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viz příloha č. 1

557/22/2022

Bere na vědomí žádost pana R.B., Spálov o odkoupení části pozemku parc. č.
2025/16 v k.ú. Spálov.

558/22/2022

Navrhuje projednat žádost pana R.B. o koupě pozemku parc. č. 2025/16 v k.ú.
Spálov v dalším volebním období.

559/22/2022

Schvaluje přijetí daru a uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Starý Jičín a městys
Spálov, týkající se bezúplatného převodu výsuvného žebříku čtyřdílného NORBAS, který je součástí vozidla CAS 24 Mercedes Benz, pro JSDH Spálov. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

560/22/2022

Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-12-8029577 mezi ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV –
Pomokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 a městys Spálov. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

561/22/2022

Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky
v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -3. výzva, ve výši max
200.000,-Kč, mezi E.K., Spálov a městys Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena
starostka.

562/22/2022

Schvaluje uzavření smlouvy č. 22_SOP_01_4121935077 mezi ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín IV – Pomokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 a městys Spálov. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

563/22/2022

Schvaluje uzavření smlouvy č. 22_SOP_01_4121935061 mezi ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín IV – Pomokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035 a městys Spálov. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

564/22/2022

Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi SWIETELSKY stavební s.r.o., České
Budějovice a městys Spálov, na realizaci projektu „Městys Spálov, obnova místní
komunikace 24C“. Cena za zhotovení díla je 4.777.452,14 Kč bez DPH. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

565/22/2022

Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Městys
Spálov, obnova místní komunikace 24C“.

566/22/2022

Schvaluje podání žádosti o individuální dotaci na Moravskoslezský kraj na akci
„Městys Spálov, obnova místní komunikace 24C“.

567/22/2022

Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městys Spálov a uchazečem, který splní
podmínky zadávacího řízení a bude doporučen hodnotící komisí na realizaci
projektu „Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Spálov“. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

568/22/2022

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1

viz příloha č. 2.

569/22/2022

Bere na vědomí zprávu o hospodaření za období 1-3/2022

viz příloha č. 3.
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570/22/2022

Schvaluje Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Spálov , sestavovanou
k rozvahovému dni, tj. 31.12.2021.

571/22/2022

Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku (19 421,34Kč) ZŠ a MŠ Spálov
takto: fond odměn 50% tj. 9.710,67Kč a fond rezerv 50% tj. 9.710.67Kč.

572/22/2022

Bere na vědomí zprávu o neposkytnutí dotace z MSK na projekt „Snížení vlhkosti
budovy MŠ Spálov, č.p. 57“.

573/22/2022

Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt “Studie optimalizace systému nakládání s komunálními odpady v městysi
Spálov“.

574/22/2022

Schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a zpracování „Studie optimalizace
systému nakládání s komunálními odpady v městysi Spálov“ a podání žádosti o
dotaci z rozpočtu EKO KOM a.s. na tento projekt.

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

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

Ve Spálově 13.4.2022
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