USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 12.9.2017 v 18:00 hod. v sokolovně
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
458/17/2017

výběr dodavatele na akci „Oprava místní komunikace č. 21, Spálov, a to fa
ALPINE Bau CZ a.s., Valašské Meziříčí.

459/17/2017

zprávu o hospodaření za období 1-8/2017.

460/17/2017

rozpočtové opatření č. 6.

461/17/2017

1. celoroční hospodaření Mikroregionu Odersko za rok 2016 bez výhrad. Příjmy:
1.045.521,34 Kč, výdaje: 990.918,55 Kč, osmá třída financování: 54.602,79 Kč.
2. závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2016.
3. zprávu auditora o ověření účetní závěrky a zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření Mikroregionu Odersko za rok 2016.
4. účetní závěrku Mikroregionu Odersko sestavenou k rozvahovému dni, tj. k
31.12.2016.

462/17/2017

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2016,
jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOMPO 2016
za rok 2016.
viz příloha č.6

463/17/2017

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse Spálov.
viz příloha č.7

viz příloha č. 1
viz příloha č. 2

B. Schvaluje
464/17/2017

navržený program 17. zasedání zastupitelstva.

465/17/2017

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Víceúčelové hřiště, Spálov“.
Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem je pověřena starostka.

466/17/2017

uzavření Kupní smlouvy o převodu části nemovitosti parc. č. 3389/3 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v GP č. 7735-32/2016, potvrzeným Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, odměřena jeho část označena jako nově
vzniklý pozemek p. č. st. 717 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2, nově
vzniklý pozemek p. č. st. 718 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, nově
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vzniklý pozemek p. č. 3389/28 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 72
m2 a nově vzniklý pozemek p. č. 3389/29 – ostatní plocha/ostatní komunikace o
výměře 2 m2. Celkem 136m2 za 50,-Kč za 1m2. Kupující jsou manželé R.M. a E.M.
, oba bytem Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
467/17/2017

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 7/2 zahrada o výměře
73m2 a části nemovitosti parc. č. 7/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v GP
č. 760-148/2017, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
odměřena jeho část označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 7/7 b a 7/7c o
výměře 32m2 a část par. 138/3 – zbořeniště, nově označen jako 7/7d o výměře
16m2. Cekem 121m2. Kupující je paní J. E., Polička. Podpisem smlouvy je
pověřena starostka.

468/17/2017

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3133/5 orná půda o
výměře 1141m2. Kupující jsou manželé M.K.M a L.K., Hranice. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

469/17/2017

uzavření Smlouvy o přenechání a následném darování zahradního kompostéru
PREMIUM 1050l mezi Městysem Spálov a vlastníkem nemovitosti v KÚ Spálov.

470/17/2017

finanční dar pro spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
v Novém Jičíně ve výši 2.000,-Kč.

471/17/2017

rozpočtové opatření č. 7.

viz příloha č. 3

472/17/2017

Pravidla rozpočtového provizoria.

viz příloha č. 4

473/17/2017

plán inventur k 31.12.2017.

viz příloha č. 5

474/17/2017

záměr směny pozemků parc. č. 2032/1 – orná půda, o výměře 32165m2
s parcelami č. 3147/3, 3147/8, 3147/9, 3132/9, 3132/7, 3132/5, 3132/3 – orná
půda o celkové výměře 5642m2.

C. Určuje:
475/17/2017

zapisovatele Miloslava Chytila, ověřovatele Marii Flodrovou a Jiřího Kaňu,
navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou a Viktora Dubovského

D. Jmenuje:
476/17/2017

hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu „Víceúčelové hřiště, Spálov“ ve
složení: Ing. Monika Kolajková, Oldřich Kostka, Viktor Dubovský, náhradníci
Ondřej Klevar, Luděk Remeš, Marie Flodrová.

E. Neschvaluje
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477/17/2017

záměr prodeje pozemku parc. č. 349 trvalý travní porost o výměře cca100m2.

478/17/2017

finanční dar pro organizaci Linka bezpečí na provoz zařízení ve výši 5.000,-Kč.

F. Volí
457/17/2017

do funkce přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pana J.D. Spálov.

G. Pověřuje
458/17/2017

Marii Flodrovou vykonávat funkci oddávajícího s právem užívat při občanských
obřadech uzavírání manželství státní znak.

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

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

Ve Spálově 13.9.2017
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