USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 3.5.2017 v 16:00 hod. v obřadní síni
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:
A. Bere na vědomí:
407/15/2017

oznámení o neposkytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci “Oprava místní
komunikace č. 21 Spálov“.

408/15/2017

Dodatek č. 2 k SOD mezi BDSTAV Morava s.r.o, Bruzovice a Městys Spálov. Změna doby
plnění do 30.6.2017.

409/15/2017

zprávu o hospodaření za období 1-3/2017

viz příloha č. 1

B. Schvaluje
410/15/2017

navržený program 15. zasedání zastupitelstva.

411/15/2017

přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na financování uznatelných
nákladů uskutečněných v roce 2017, na akci „Modernizace čistírny odpadních vod
Spálov“, ve výši max 1.130.000,-Kč. Podpisem smlouvy s MSK je pověřena starostka.

412/15/2017

přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na financování uznatelných
nákladů uskutečněných v roce 2017 na akci „Pekárna Spálov - rekonstrukce střechy“ ve
výši max 268.100,-Kč. Podpisem smlouvy s MSK je pověřena starostka.

413/15/2017

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pekárna Spálov - rekonstrukce
střechy“. Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje starostku.

414/15/2017

financování akce „Oprava místní komunikace č. 21 Spálov“ z vlastního rozpočtu.

415/15/2017

centralizované zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu komunikací v obcích
Mikroregionu Odersko. Podpisem smlouvy o centralizovaném zadávání je pověřena
starostka.

416/15/2017

realizaci akce “Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách č.
3132, 3133 a 3147/3 k.ú. Spálov I. etapa“. II. etapa nebude z důvodu majetkových
vztahů a finanční nákladnosti realizována bezprostředně po ukončení I. etapy.
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417/15/2017

schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke SoD mezi BDSTAV Morava, s.r.o., Bruzovice, IČO:
26807947 a Městys Spálov. Předmětem díla je dále provedení víceprací na základě
předložených změnových listů ve výši 370.714,76Kč.

418/15/2017

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3389/1 pozemková parcela, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 75m2.

419/15/2017

poskytnutí finančního daru společnosti DĚCKO, o.p.s, Nový Jičín, ve výši 10.000,- Kč.
Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

420/15/2017

poskytnutí finančního daru organizaci Domov Odry, p.o., Odry ve výši 10.000,- Kč. Za
uzavření smlouvy odpovídá starostka.

421/15/2017

nákup myčky nádobí pro Mateřskou školu za 48.194,-Kč.

422/15/2017

rozpočtové opatření č. 1

viz příloha č. 2

423/15/2017

rozpočtové opatření č. 2

viz příloha č. 3

424/15/2017

uzavření „Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“ mezi Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO: 70890692 a Městys Spálov, Spálov 62, 742 37, IČO: 00298387. Příspěvek obce bude
5.000,-Kč. Podpisem smlouvy s MSK je pověřena starostka.

C. Určuje:
425/15/2017

zapisovatele Janu Brhelovou, jako ověřovatele Marii Flodrovou a Luďka Remeše a
navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou

D. Jmenuje:
426/15/2017

hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu „Pekárna Spálov - rekonstrukce
střechy“ ve složení: Monika Kolajková, Oldřich Kostka, Viktor Dubovský, náhradníci
Ondřej Klevar, Luděk Remeš, Marie Flodrová.

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

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

Ve Spálově 4.5.2017

2

