Usnesení ze 13. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 18.10.2012
v pohostinství U stromu
Zastupitelstvo městyse Spálova:
A Bere na vědomí:
A 1/13 hospodaření městyse Spálov za období 1-9/2012
A 2/13 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč na ošetření památného
spálovského klenu v rámci Programu péče o krajinu v roce 2012
A 3/13 ukončení nájmu z bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 292 s nájemci Petrou Juroškovou a
Martinem Geislerem ke dni 31.10.2012
A 4/13 navýšení rozsahu plánovaných oprav místních komunikací ve Spálově o část
Tomanovsko, střed městyse, u hřbitova, Dolní konec II, Mlýnice, celková cena oprav
1 531 483,- Kč
A 5/13 výzvu Mgr. Tomáše Veselovského, právního zástupce pana Lukáše Kazimíra, Spálov
281 ke zdržení se rušení sousedních nemovitostí (pozemek parc. č. 440, stavba č.p. 281)
imisemi z pekařské pece a žádost o změnu způsobu vytápění pekařské pece ve Spálově
A 6/13 žádost občanů (manželé Juřicovi, Spálov 44, manželé Královi, Spálov 180, Renata
Šustková, Spálov 121, Jan Šustek, Spálov 121) o opravu komunikace na pozemku parc. č.
3389/13 v k.ú. Spálov
A 7/3 Výzvu k navrácení výdajů ve výši 50 283,- Kč do rozpočtu RR MSK (dle provedeného
auditu projektu Rekonstrukce sokolovny, byl tento výdaj uznán jako nezpůsobilý)

B Schvaluje:
B 1/13 program 13. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/13 návrhovou komisi: Marie Flodrová, Ing. Jana Kantorová, ověřovatele: Ing. Ilona
Ballerová, Ing. Jana Zezulková
B 3/13 rozpočtové opatření č. 4 poskytnutí finančních prostředků ve výši 24 880,- Kč na
konání (viz př. č. 1)
B 4/13 rozpočtové opatření č. 5 na základě sestavy pro plnění rozpočtu za období 1-9/2012 je
rozpočet upraven v závazných ukazatelích v příjmové a výdajové části rozpočtu a ve
financování (viz př. č. 2)
B 5/13 rozpočtové opatření č. 6 poskytnutí fin. prostředků v rámci Programu péče o krajinu
v roce 2012 ve výši 15 000,- Kč na ošetření památného stromu Spálovský klen (viz př. č. 3)
B 6/13 rozpočtové opatření č. 7 poskytnutí dotace ve výši 9 700,- Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů Spálov (viz
př. č. 4)
B 7/13 navýšení příspěvku na provoz ve výši 212 412,- Kč ZŠ a MŠ p.o., z důvodu
nepředvídaného nákladu - nákup konvektomatu do školní kuchyně
B 8/13 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 9 700,- Kč
B 9/13 vytýčení vlastnické hranice pozemku p.č. 3436/1 v k.ú. Spálov od napojení na
pozemku p.č. 3443 po úroveň Balerova větrného mlýna z cenu 16 150,- Kč bez DPH
B 10/13 zpracování zastavovací studie (návrh inženýrských sítí, příprava stavebních parcel)
na pozemku parc. č. 3133 orná půda ve vlastnictví městyse Spálov
B 11/13 vyhlášení VZ malého rozsahu na projekt „Rekonstrukce kanalizace Spálov I. etapa“
(předpokládaná hodnota zakázky 1,9 mil Kč bez DPH)
B 12/13 uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor provozovny smíšeného zboží
k provozování obchodní činnosti – prodej potravin v objektu budovy Úřadu městyse Spálov,

č.p.62. na dobu neurčitou od 1.11.2012 mezi městysem Spálov a paní Jaroslavou Jurčíkovou,
Spálov 290 za cenu 4 800,- Kč/rok

C Rozhodlo:
C 1/13 o přijetí dotace ve výši 1 767 000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
„Rekonstrukce kanalizace Spálov – 1. etapa“
C 2/13 o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
projekt „Rekonstrukce kanalizace Spálov – 1. etapa“ mezi městysem Spálov, zastoupeným
Marií Flodrovou, starostkou a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Ing. Jaroslavem
Palasem, hejtmanem kraje
C 3/13 o změně smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
„Regenerace brownfields Spálov – odstranění hospodářské budovy zámku“ a uzavření
Dodatku č. 1 k této smlouvě (viz př. č. 5)

D Neschvaluje:
D 1/13 změnu způsobu vytápění parní, pekařské pece ve Spálově

……………………..
starostka
Marie Flodrová

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

