USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 21.11.2022 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:
15/2/2022

Schvaluje navržený program 2. zasedání zastupitelstva.

16/2/2022

Určuje zapisovatele Marii Flodrovou, jako ověřovatele Martinu Kantorovou a
Lenku Dohnalovou a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou a Martinu Kantorovou.

17/2/2022

Schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2025/16 – orná půda o výměře
15 000m2 v k.ú. Spálov.

18/2/2022

Bere na vědomí žádost o rekonstrukci koupelny v BD č.p. 284 a ukládá starostce
zjistit předpokládanou cenu rekonstrukce.

19/2/2022

Bere na vědomí žádost paní K.N. o změně využití pozemku parc. č. 2358/1 a
v případě, že by se v budoucnu jednalo o změně Územního plánu, bude žádost
opětovně projednána.

20/2/2022

Schvaluje rozšíření veřejného osvětlení solárními svítidly, s podmínkou získání
dotace.

21/2/2022

Schvaluje podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023, na akci
„Rozšíření veřejného osvětlení ve Spálově“ .

22/2/2022

Schvaluje přijetí peněžních darů účelově neurčených, vyšších než 15.000,-Kč,
pro Základní a Mateřskou školu Spálov. Souhlas se poskytuje pro školní rok
2022/2023.

23/2/2022

Schvaluje navýšení příspěvku na provoz Základní a Mateřské školy Spálov p.o. ,
pro rok 2022 ve výši 500.000,-Kč.
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24/2/2022

Schvaluje příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Spálov na rok 2023 ve výši 3.000.000,-Kč
a 500.000,-Kč na případné zvýšené náklady na elektrickou energii a paliva.

25/2/2022

Bere na vědomí žádost a pověřuje starostku zjištěním technických možností
zhotovení bezbariérového vstupu na zdravotní středisko.

26/2/2022

Schvaluje poskytnutí účelové dotace pro organizaci Sbor dobrovolných hasičů
Spálov ve výši 50.000,-Kč, na rok 2023. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

27/2/2022

Schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 3581/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 69 m2 ve vlastnictví městyse Spálova s částí pozemku parc.
č. 3100 v k.ú. Spálov.

28/2/2022

Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128020276 Spálov mezi Městys Spálov a ČEZ Distribuce, a.s. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

29/2/2022

Schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. NJ/249/j/2022/Ja, mezi Městys Spálov a
Moravskoslezský kraj, spočívající v bezúplatném převodu pozemku parc. č.
3582/4 a 3582/3 v k.ú. Spálov.

30/2/2022

Schvaluje uzavření SMLOUVY O PARTNERSTVÍ o vzájemné spolupráci partnerů,
kteří realizují projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry III“. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

31/2/2022

Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Městys Spálov a Tvarstav
Real s.r.o., Nový Jičín, který se týká prodloužení termínu plnění díla do 31.3.2023
stavby „PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPÁLOV“. Podpisem smlouvy
je pověřena starostka.

32/2/2022

Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/369/i/2022/Ja,
mezi Městys Spálov a Moravskoslezký kraj, spočívající v budoucím darování části
pozemku parc. č. 3582/1. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

33/2/2022

Schvaluje rozpočet na rok 2023 v těchto ukazatelích:
Příjmy:
45 874 451,- Kč
Výdaje:
75 874 451,- Kč
Financování: 30 000 000,- Kč

viz příloha č. 1

34/2/2022

Schvaluje Rozpočtový výhled do roku 2028

viz příloha č. 2

35/2/2022

Bere na vědomí zprávu o hospodaření za období 1-10/2022.

viz příloha č. 3

36/2/2022

Schvaluje rozpočtové opatření č. 7

viz příloha č.4

37/2/2022

Schvaluje Plán inventur k 31.12.2022.

viz příloha č. 5

38/2/2022

Schvaluje s platností od 1.1.2023 zvýšit cenu stočného na 15,-Kč za m3 nebo 525,Kč za osobu na rok.
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39/2/2022

Schvaluje Plán svateb na rok 2023

viz příloha č. 6

40/2/2022

Pověřuje zastupitelku Marii Flodrovou a Ivetu Chládkovou vykonávat funkci
oddávajícího s právem užívat při občanských obřadech uzavírání manželství
státní znak.

41/2/2022

Schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj na akci „Městys Spálov, Obnova místní komunikace č. 18c“.

42/2/2022

Schvaluje záměr rekonstrukce a podání žádosti o podporu na Ministerstvo pro
místní rozvoj na akci „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Spálov“.

43/2/2022

Schvaluje záměr a podání žádosti o podporu na Ministerstvo zemědělství
ČR – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Renovace sochy
Panny Marie a Sv. Jana Nepomuckého ve Spálově“.

44/2/2022

Schvaluje zřízení sociálního fondu městyse Spálova od 1.1.2023.

45/2/2022

Schvaluje vnitřní směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu městyse Spálova.
viz příloha č. 7

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

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

Ve Spálově 24.11.2022
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