Usnesení ze 14. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 13.12.2012
v pohostinství U stromu
Zastupitelstvo městyse Spálova:
A Bere na vědomí:
A 1/14 hospodaření městyse Spálov za období 1-11/2012
A 2/14 zápisy z jednání finančního výboru ze dne 14.5.2012 a 30.10. 2012
A 3/14 zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 16.10.2012
A 4/14 rozpočet Mikroregionu Odersko na rok 2013: příjmy: 616 400,- Kč,
výdaje: 616 400,- Kč, financování: 0
A 5/14 Plán inventur na rok 2012 (viz. př. č.2)
A 6/14 Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse Spálov za rok 2012
B Schvaluje:
B 1/14 program 14. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/14 návrhovou komisi: Marie Flodrová, Ing. Jana Kantorová, ověřovatele: Ing. Jana
Zezulková, Oldřich Kostka, zapisovatel: Ing. Ilona Ballerová
B 3/14 rozpočtové opatření č. 8 na základě sestavy pro hodnocení plnění rozpočtu za období
1-11/2012 je rozpočet upraven v závazných ukazatelích v příjmové a výdajové části rozpočtu
a ve financování (viz př. č. 1)
B 4/14 rozpočtové provizorium městyse Spálov na rok 2013 ve výši čerpání 1/12 za každý
měsíc dle skutečnosti výkazů příjmů a výdajů za rok 2012
B 5/14 členský příspěvek Mikroregionu Odersko na rok 2013 ve výši 10,- Kč na občana (dle
stavu počtu obyvatel ke dni 1.1.2013)
B 6/14 prodej pozemku parc. č. 276/5 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 16 m2,
vzniklého oddělením dle geometrického plánu č. 431-5/2012 z pozemku parc.č. 276/1 ost.
plocha, ost. komunikace, v k.ú. Spálov panu Rostislavu Ballerovi, Spálov č.p. 2 za kupní cenu
50,- Kč/m2
B 7/14 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč o.p.s. Děcko na zajištění
sociálních dopravních podmínek dětem s těžším zdravotním postižením okresu Nový Jičín
k docházce do ZŠ a MŠ speciální, doplňkově do Stacionáře Slezské diakonie a Praktické
školy v Novém Jičíně
B 8/14 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč na provoz Záchranné stanice a centra
ekologické výchovy v Bartošovicích v roce 2013
B 9/14 pořadí žadatelů o byt stanové na základě bytového pořadníku ze dne 18.10.2012
B 10/14 Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací (viz. př. č. 3)
B 11/14 cenu za likvidaci odpadních vod na ČOV ve výši 8,- Kč/m3 pro občany Spálova a
30,- Kč/m3 pro mimospálovské žadatele
B 12/14 finanční příspěvek dětem při nástupu do první třídy ZŠ a MŠ Spálov p.o. ve výši
2 000,- Kč
B 13/14 návrh na vyřazení DDHM ZŠ a MŠ Spálov p.o. Spálov v hodnotě 191 221,- Kč
(elektrospotřebiče, počítačová a kancelářská technika, nábytek, hračky, školní pomůcky)
B 14/14 podání žádosti o dotaci z rozpočtu MMR ČR, program Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul č. 2 – Podpora a zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
C Neschvaluje:
C 1/14 poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí

D Jmenuje:
G 1/14 hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu: „Rekonstrukce kanalizace Spálov
I. etapa“ v tomto složení: Ing. Jana Kantorová, Ing. Monika Kolajková, Oldřich Kostka, Marie
Flodrová, vybraný TDI, náhradníci: Mgr. Miloslav Chytil, Radomír Klevar
D Ruší:
D 1/14 finanční příspěvek narozeným dětem ve výši 2 000,- Kč

……………………..
starostka
Marie Flodrová

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

