USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 20.6.2017 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
427/16/2017

rozhodnutí komise o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Pekárna Spálov rekonstrukce střechy“, a to fa CONCH s.r.o., Krnov, IČO: 29387302. Nabídková cena
426.305,-Kč bez DPH.

428/16/2017

žádost nájemníků BD č.p. 290 o omítnutí sušárny, opravy podlahy v sušárně a výměnu
vchodových dveří.

429/16/2017

zprávu o hospodaření za období 1-5/2017

430/16/2017

tabulku Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových
předpisů pro vodné a stočné.
viz příloha č. 10

viz příloha č. 1

B. Schvaluje
431/16/2017

navržený program 16. zasedání zastupitelstva.

432/16/2017

podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, dotační titul č. 6
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017 na akci „ Víceúčelové hřiště
Spálov“.

433/16/2017

podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy z podprogramu
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC.SK TJ na akci „
Víceúčelové hřiště Spálov“ a souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků
nutných na dofinancování akce.

434/16/2017

rozhodnutí komise o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Dopravní a technická
infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3 k.ú. Spálov - I.
etapa“, a to fa TVARSTAV REAL s.r.o. Nový Jičín. Nabídková cena s DPH 2.553.977,40Kč.
Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem je pověřena starostka.

435/16/2017

uzavření Příkazní smlouvy mezi Ing. Milan Baláž, Spálov 340, IČO: 73066567 a Městys
Spálov. Předmětem smlouvy je výkon inženýrské a investorské činnosti a koordinace
BOZP na akci „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách č.
3132, 3133 a 3147/3 k.ú. Spálov - I. etapa“. Doba plnění do 30.10.2017. Cena 78.920,-Kč.
Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
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436/16/2017

uzavření Kupní smlouvy o převodu části nemovitosti parc. č. 243/1 – trvalý travní
porost. Geometrickým plánem č. 753-167/2016 byla z pozemku p. č. 243/1 odměřena
jeho část označená jako nově vzniklý pozemek p. č. st. 716 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 24 m2. Kupující je M.T., bytem Spálov. Cena je stanovena na 1.200,-Kč.
Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

437/16/2017

uzavření Kupní smlouvy o převodu části nemovitosti parc. č. 3389/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace. Geometrickým plánem č. 711-103/2016, byly z pozemku p. č.
3389/1 odměřeny jeho části, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. st. 697 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 a nově vzniklý pozemek p. č. st. 698/2 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2. Kupující je J. K., bytem Spálov . Cena je
stanovena na 2.650,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

438/16/2017

uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Oprava komunikací v Mikroregionu Odersko“ mezi městem Odry, se sídlem
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČ: 00298221, obcí Heřmanice u Oder se
sídlem Heřmanice u Oder č.p. 47, PSČ 742 35, IČ: 00600750, obcí Jakubčovice nad
Odrou se sídlem Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou, IČ: 00600750, obcí
Jeseník nad Odrou, se sídlem Jeseník nad Odrou č.p. 256, PSČ 742 33, IČ: 00297976,
obcí Luboměř, se sídlem Luboměř č.p. 93, PSČ 742 35, IČ: 00298158 a městysem
Spálov, se sídlem Spálov č.p. 62, PSČ 742 37, IČ: 00298387, dle předloženého
návrhu. Starostka je pověřena uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

439/16/2017

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci obcí na projektu „ Mikroregion Odersko
kompostuje“. Podpisem dodatku je pověřena starostka.

440/16/2017

uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi JUDr. Michal Filouš, advokátní
kancelář, se sídlem Ostravská 16, Olomouc, IČO: 71470611 a Městys Spálov. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

441/16/2017

záměr prodeje pozemku parc. č. 3389/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
16m2.

442/16/2017

záměr prodeje pozemku parc. č. 3389/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o rozloze
cca 19m2.

443/16/2017

záměr prodeje pozemku parc. č. 7/2 – zahrada o výměře 73m2, část pozemku parc. č.
138/3 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 20m2 a část pozemku
parc. č. 7/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40m2.

444/16/2017

záměr prodeje parc. č. 3133/2 – orná půda o výměře 953m2, parc. č. 3133/3- orná půda
o výměře 1085m2, par. č. 3133/4 – orná půda o výměře 1134m2, par. č. 3133/5 – orná
půda o výměře 1141m2 a par. č. 3133/6 – orná půda o výměře 1158m2.

445/16/2017

Římskokatolické farnosti Spálov prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků ve
výši 20.000,-Kč.

446/16/2017

rozpočtové opatření č. 3

viz příloha č. 2

447/16/2017

rozpočtové opatření č. 4

viz příloha č. 3

448/16/2017

rozpočtové opatření č. 5

viz příloha č. 4
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449/16/2017

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov za rok 2016
viz příloha č. 5

450/16/2017

závěrečný účet městyse Spálov za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením
s výhradami, na základě nichž přijme opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků. Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/ Sb. za rok 2016
byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c). Opatřením bude vypracování směrnice
k vnitřnímu kontrolnímu systému.
viz příloha č. 6

451/16/2017

rozpočet organizace ZŠ a MŠ Spálov na rok 2017 – náklady ve výši 15 677 470,-Kč a
výnosy ve výši 15 720 480,-Kč.
viz příloha č. 7

452/16/2017

odpisový plán ZŠ a MŠ Spálov na rok 2017 ve výši 13.750.-Kč.

453/16/2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Spálov na rok 2018 – výnosy
15.920.000,-Kč, náklady 15.914.000,- a rok 2019 – výnosy 16.620.000,-, náklady
16.614.000,-Kč.
viz příloha č. 9

viz příloha č. 8

C. Určuje:
454/16/2017

zapisovatele Miloslava Chytila, Marii Flodrovou a Jiřího Kaňu, navrhovatele Ludmilu
Sucháčkovou a Oldřicha Kostku

D. Neschvaluje:
455/16/2017

záměr prodeje pozemku parc. č. 349 trvalý travní porost o výměře 282m2.

456/16/2017

záměr prodeje pozemku parc. č. 223 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
313m2.

457/16/2017

záměr pronájmu pozemku parc. č. 223 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
313m2.

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

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

Ve Spálově 21.6.2017
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