USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 18.10.2017 v 18:00 hod. v obřadní místnosti
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. Schvaluje:
481/18/2017

navržený program 18. zasedání zastupitelstva.

482/18/2017

přijetí dotace Ministerstva zemědělství ČR, na akci „Oprava kamenné zdi kolem
hřbitova – Spálov“.

483/18/2017

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava kamenné zdi kolem
hřbitova – Spálov“. Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem je pověřena
starostka.

484/18/2017

přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Víceúčelové hřiště Spálov“.

485/18/2017

rozhodnutí zadavatele zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Víceúčelové hřiště Spálov“.

486/18/2017

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

487/18/2017

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi Městys Spálov
a Mikroregion Odersko v celkové hodnotě 628.052,-Kč do vlastnictví Městyse
Spálova. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

488/18/2017

uzavření Směnné smlouvy mezi Městys Spálov a manželi ZM a DM, Odry.
Předmětem smlouvy je směna pozemku par. č. 2032/1, která je ve vlastnictví
městyse Spálov, o celkové výměře 32165m2, jehož smluvní cena se stanovuje na
321.650,-Kč s pozemky p.č. p. č. 3132/3 o výměře 697 m2, p. č. 3132/5 o výměře
884 m2, p. č. 3132/7 o výměře 1236 m2, p. č. 3132/9 o výměře 697 m2, p. č.
3147/3 o výměře 642 m2, p. č. 3147/8 o výměře 743 m2 a p. č. 3147/9 o
výměře 743 m2 . Celkem 5642m2. Smluvní cena se stanovuje na 564.200,-Kč.
Rozdíl v hodnotě vzájemně směňovaných pozemků 242.550,-Kč, uhradí Městys
Spálov. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
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489/18/2017

490/18/2017

uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě mezi Městys Spálov a ČEZ Distribuce
a.s č. 17_SOBS01_4121330907. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
uzavření Dodatku. č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dopravní a technická
infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3 v k.ú.
Spálov – I. etapa“ do 18.5.2018.

491/18/2017

záměr prodeje části pozemku parc. č. 402/1 – trvalý travní porost o výměře cca
231m2.

492/18/2017

finanční dar pro spolek Český svaz včelařů z.s., základní organizace Odry ve výši
1500,-Kč.

493/18/2017

Plán financování obnovy kanalizace městyse Spálov

494/18/2017

s platností od 1.1.2018 zvýšit cenu stočného na 10,-Kč za m3 nebo 300,-Kč za
osobu na rok. Od r. 2019 do roku 2022 zvyšovat postupně každý rok o 1,- Kč za
1m3 nebo 30,-Kč za osobu na rok.

viz příloha č. 1

B. Určuje:
495/18/2017

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

C. Jmenuje:

496/18/2017

hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu „Oprava kamenné zdi kolem
hřbitova – Spálov“ ve složení: Elena Vahalíková, Oldřich Kostka, Ondřej Klevar,
náhradníci Viktor Dubovský, Luděk Remeš, Marie Flodrová.

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

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

Ve Spálově 19.10.2017
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