Usnesení z 15. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 7.3.2013
v pohostinství U stromu
Zastupitelstvo městyse Spálova:
A Bere na vědomí:
A 1/15 hospodaření městyse Spálov za rok 2012
A 2/15 rozpočtový výhled městyse Spálov do roku 2018 (př. č. 3)
A 3/15 harmonogram veřejných zasedání zastupitelstva městyse Spálov na rok 2013 (př. č. 4)
A 4/15 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
na projekt „Úprava Panské zahrady ve Spálově II. etapa“
A 5/15 podání negatorní žaloby žalobcem Kazimírem Lukášem na městys Spálov a
Bronislava Sidona, jakožto vlastníka a provozovatele pekárny, Spálov č.p. 233 podle
ust. § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku o uložení povinnosti zdržet se
obtěžování na jeho nemovitostech prachem, popílkem, kouřem a sazemi.
A 6/15 Rozhodnutí č. 12109482-SFŽP o poskytnutí podpory na akci Snížení prašnosti na
pozemních komunikacích v městysu Spálov
B Schvaluje:
B 1/15 program 15. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/15 návrhovou komisi: Marie Flodrová, Ing. Jana Kantorová, ověřovatele: Ing. Jana
Zezulková, Oldřich Kostka, zapisovatel: Mgr. Miloslav Chytil
B 3/15 rozpočet městyse Spálov na rok 2013: příjmy ve výši 12 662 389,- Kč, výdaje ve výši
22 918 720,- Kč, financování 10 256 331,- Kč, dle členění viz. př. č. 1
B 4/15 účetní odpisový plán městyse Spálov pro rok 2013 ve výši 1 109 196,-Kč (př. č. 2)
B 5/15 hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Spálov p.o. za rok 2012 a rozdělení zisku ve výši
376 627,08 Kč takto: fond odměn 301 301,66 Kč a rezervní fond 75 325,42 Kč
B 6/15 stanovení závazného ukazatele – poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Spálov p.o.
na rok 2013 ve výši 1 600 000,- Kč
B 7/15 financování nákladů ZŠ a MŠ Spálov p.o., které vzniknou v souvislosti s povolením
výjimky z počtu žáků pro rok 2013/2014
B 8/15 poskytnutí účelově vázané dotace na zabezpečení oddělené výuky matematiky a ČJ
žákům 4. a 5. třídy ZŠ a MŠ Spálov p.o. ve výši 100 000,- Kč
B 9/15 uzavření SOD na „Rekonstrukci kanalizace Spálov 1. etapa“ mezi městysem Spálov,
zastoupeným Marií Flodrovou, starostkou a firmou Pavel Bajer, Dolní 790, 742 66 Štramberk,
IČ: 111 816 64, zastoupenou Pavlem Bajerem za cenu 1 398 652,82 Kč bez DPH
B 10/15 poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel Zdravotně postižených dětí v ČR
o.s., Klubu Zvoneček Odry ve výši 3 000,- Kč
B 11/15 poskytnutí finančního daru Centru pro zdravotně postižené MSK o.s.,, Detašované
pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, Nový Jičín – Občanská poradna v Novém Jičíně ve výši
1 000,- Kč
B 12/15 poskytnutí finanční dotace TJ Spálov, oddíl kopané, IČ: 603 363 74 ve výši
160 000,- Kč na činnost mládežnické základny, regenerace hrací plochy odbornou firmou,
vybavení skladu sportovních pomůcek novými regály, výměna 2 oken v objektu (šatna a
sklad)
B 13/15 uzavření Smlouvy o dílo na aktualizaci KM – D katastrálního území Spálov mezi
městysem Spálov a DIGIS spol. s.r.o., IČ: 19012276, Generála Sochora 66176, Ostrava za
cenu 1 815,- Kč
B 14/15 úhradu členského příspěvku Spolku pro obnovu venkova ČR ve výši 3 000,- Kč

B 15/15 vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci projektu
„Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v městysu Spálov“ na dodávku čistícího,
komunálního stroje
B 16/15 vyhlášení výběrového řízení na dodavatele aktualizace pasportu místních komunikací
ve Spálově
C Neschvaluje:
C 1/15 poskytnutí finančního příspěvku na zabezpečení přehlídky technických profesí
s názvem „Řemeslo má zlaté dno“
D Povoluje:
D 1/15 výjimku z počtu žáků ZŠ a MŠ Spálov p.o. pro školní rok 2013/2014

E Jmenuje:
E 1/15
a) komisi pro otevírání obálek VZ: „Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v městysu
Spálov“ v tomto složení: Ing. Jan Kantorová, Ing. Jakub Kučera, Mgr. Miloslav Chytil,
Oldřich Kostka, Marie Flodrová, náhradníci: Pavlína Sendlerová, Ing. Jana Zezulková
b) hodnotící komisi VZ: „Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v městysu Spálov“
v tomto složení: Ing. Jan Kantorová, Ing. Jakub Kučera, Mgr. Miloslav Chytil, Oldřich
Kostka, Marie Flodrová, náhradníci: Pavlína Sendlerová, Ing. Jana Zezulková
F Deleguje:
F 1/15 Zastupitelstvo městyse Spálov ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Marii Flodrovou, nar.
25.7.1968, bytem Spálov 68. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období
určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných,
mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO a.s.. Tato delegace
zaniká dne 31.12.2013 nebo odvoláním zastupitelstva obce před uplynutím termínu uvedeným
v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby
místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Oldřichu Kostkovi, nar.
27.4.1971, Spálov 93

……………………..
starostka
Marie Flodrová

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

