Usnesení z 16. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 6.6.2013
v pohostinství U stromu
Zastupitelstvo městyse Spálova:
A Bere na vědomí:
A 1/16 hospodaření městyse Spálov za období 1-5/2013
A 2/16 uzavření SOD na zpracování PD na projekt: Výstavba technické infrastruktury ve
Spálově – chodníkové těleso u fary a zpevněná plocha okolo kostela mezi městysem Spálov a
Ing. Jaroslavem Gromanem, Bezručova 978, 742 13 Studénka za cenu 52 864,- Kč bez DPH
A 3/16 zprávu hodnotící komise VZ „Sanace BD č.p. 290, II. etapa, BD č.p. 284 rekonstrukce schodiště a chodníku, autobusová zastávka – zpevněná plocha“, př. č. 2
A 4/16 neposkytnutí dotace z rozpočtu MMR na projekt Úprava Panské zahrady II. etapa
A 5/16 účetní závěrku ZŠ a MŠ Spálov p.o. za rok 2012, 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
A 6/16 žádost občanů o svedení vody a úpravu cesty za rodinnými domy
od č.p. 82 po č.p. 303
A 7/16 celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a
stočné
A 8/16 neúměrnou spotřebu vody z vodovodní přípojky pro ZŠ v množství 3 217 m3 za
období 10/2012 – 3/2013 a postup řešení tohoto zjištění
A 9/16
a) celoroční hospodaření Mikroregionu Odersko za rok 2012 bez výhrad, příjmy:
1 597,2 tis Kč, výdaje: 1 722,4 tis. Kč, osmá třída financování: 125, 2 tis. Kč
b) zprávu auditora o ověření účetní závěrky a zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření Mikroregionu Odersko za rok 2012
c) převedení výsledku hospodaření z účtu 493 ve výši 116 423,87 Kč na účet 432
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
A 10/16
a) čerpání rozpočtu Mikroregionu Odersko k 30.4.2013, a to ve výši: příjmy: 282 819,45
Kč a výdaje 35 974,25 Kč, osmá třída financování – 246 845,52 Kč
b) první upravený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2013, a to ve výši: příjmy:
608 000,00,- Kč, výdaje: 608 000,- Kč, osmá třída financování: 0,00 Kč
B Schvaluje:
B 1/16 program 16. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/16 návrhovou komisi: Marie Flodrová, Ing. Jana Kantorová, ověřovatele: Ing. Jana
Zezulková, Oldřich Kostka, zapisovatel: Mgr. Miloslav Chytil
B 3/16 účetní závěrku městyse Spálov sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012
B 4/16 závěrečný účet městyse Spálov za rok 2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením za rok 2012, a to bez výhrad
B 5/16 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov za rok 2012
B 6/16 plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Spálov p.o. na rok 2013 – náklady ve výši
9 859 311,63 Kč, výnosy ve výši 9 871 311,63 Kč
B 7/16 uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – zdravotnické ordinace s čekárnou
v budově č.p. 170 mezi městysem Spálov, zastoupeným Marií Flodrovou, starostkou
a MUDr. Martinem Škopíkem s.r.o., Květinová 815, 749 01 Vítkov

B 8/16 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi EKO-KOM, a.s.(půjčitel) se sídlem: Na Pankráci
1685/14, 140 21 Praha 4 a městysem Spálov (vypůjčitel), předmětem smlouvy je bezplatné
poskytnutí a užívání sběrných nádob na separovaný odpad
B 9/16 uzavření Smlouvy o nájmu půdy za účelem zemědělské výroby a péče o krajinu na
pozemcích ve vlastnictví městyse Spálov (viz. př. č. 3) mezi městysem Spálov, jakožto
pronajímatelem, zastoupeným Marií Flodrovou, starostkou a Zemědělskou a.s. Spálov,
jakožto nájemcem, zastoupeným Josefem Stoklasem, předsedou představenstva s výpovědní
lhůtou 5 let
B 10/6 uzavření Smlouvy o nájmu půdy za účelem zemědělské výroby a péče o krajinu na
pozemku parc. č. 3133 orná půda, o výměře 11427 m2 ve vlastnictví městyse Spálov (viz. př.
č. 4) mezi městysem Spálov, jakožto pronajímatelem, zastoupeným Marií Flodrovou,
starostkou a Zemědělskou a.s. Spálov, jakožto nájemcem, zastoupeným Josefem Stoklasem,
předsedou představenstva s výpovědní lhůtou 1 rok
B 11/16 uzavření Smlouvy o partnerství mezi Městem Odry, zastoupeným Ing. Pavlem
Matůšů a městysem Spálov, zastoupeným Marií Flodrovou. Předmětem smlouvy je úprava
vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti s realizací projektu „Cyklostezka
Střecha Evropy: trasa Odry – Klokočůvek“
B 12/16 prodej pozemku p.č. 424/7 trvalý travní porost v k.ú. Spálov o výměře 25 m2
vzniklého oddělením dle geometrického plánu č. 455-75/2013 z pozemku parc. č. 424/2 trvalý
travní porost, vše v k.ú. Spálov s podmínkou nezaplocení pozemku, panu Milanu Balážovi,
Spálov 55 za kupní cenu 50,- Kč/m2, náklady spojené s prodejem nese kupující
B 13/16 místní provozně bezpečnostní předpisy Úřadu městyse Spálov: BP 1 – Osnovy
školení a přezkoušení znalostí v oblasti BOZP, BP 2 - Zajištění PP a zásady poskytování PP,
BP 3 – Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o pracovním úrazu, BP – Pracovní
postupy, BP 5 – Práce na el. zařízení, BP 6 – Používání žebříků a lešení, BP 7 – Záznamník
kontrol regálů, BP 8 – Posuzování pracovních rizik, BP 9 – Lékařské prohlídky, BP 10,
Prověrky BOZP, BP 11 – orientační zkoušky na alkohol
B 14/16 směrnici Úřadu městyse Spálov č. S 1/13 pro poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
B 15/16 přípravu a podání žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody,
oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny na projekt „Spálov – oprava vodních
nádrží“
B 16/16 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Rekonstrukce místních komunikací ve
Spálově“, podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje Marii Flodrovou, starostku
B 17/16 poskytnutí finančního příspěvku Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko Odry
– 3. Oddílu skautů a skautek Spálov ve výši 15 000,- Kč na pokrytí provozních nákladů,
vzdělávání vedoucích a obnovu táborového vybavení
B 18/16 rozsah provozně-dispoziční varianty studie „Domu služeb“

C Neschvaluje:
C 1/16 poskytnutí finančního příspěvku SONS, Oblastní pobočky Nový Jičín
C 2/16 poskytnutí finančního příspěvku Škole života, Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, o.s.

D Ustanovuje:
D 1/16 do funkce kronikáře městyse Spálov od 1.1.2013 paní Mgr. Jaroslavu Šustkovou

E Revokuje:
E 1/16 usnesení zastupitelstva městyse Spálov č. B 5/15 přijaté na 15. jednání zastupitelstva
dne 7.3.2013
F Jmenuje:
F 1/16 hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu:
„Rekonstrukce místních komunikací 2013“
V tomto složení: Radomír Klevar, Oldřich Kostka, Mgr. Miloslav Chytil,
náhradníci: Ing. Jana Kantorová, Marie Flodrová

….…………………..
starostka
Marie Flodrová

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

