USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 4.9.2018 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. Schvaluje:
604/22/2018

navržený program 22. zasedání zastupitelstva.

605/22/2018

finanční dar ve výši 10000,-Kč pro Domov Odry, p.o., Odry, IČO: 48804894.
Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

606/22/2018

finanční dar ve výši 10000,-Kč pro Myslivecký spolek Královec Spálov. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

607/22/2018

finanční dar pro spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
v Novém Jičíně ve výši 2.000,-Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

608/22/2018

prominout a neúčtovat penále za nedodržení termínu dokončení stavby
zhotoviteli fa TVARSTAV REAL, s.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín.

609/22/2018

žádost paní A. K. Spálov , vybudovat zpevněnou plochu mezi domem a asfaltovou
komunikací.

610/22/2018

výměnu radiátorů v BD č.p. 184, v bytě. č. 1 a 4.

611/22/2018

uzavření Smlouvy o poskytování služeb nebo prací mezi Městys Spálov a Česká
republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40,
Ostrava – Zábřeh. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

612/22/2018

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Městys Spálov a Česká
republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

613/22/2018

uzavření Smlouvy o spolupráci obcí na projektu „Efektivní veřejná správa
v Mikroregionu Odersko“. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

614/22/2018

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Spálov na
spolufinancování projektu“ Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 2.
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výzva“ ve výši 15.000,-Kč mezi Městys Spálov a Moravskoslezský kraj.
Podpisem smlouvy je pověřena starostka.
615/22/2018

přijetí dotace Moravskoslezského kraje na projekt “Přístavba základní školy,
Spálov“ ve výši 292.000,-Kč. Podpisem smlouvy o poskytnutí dotace mezi
Městysem Spálov a Moravskoslezským krajem je pověřena starostka.

616/22/2018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3147/3 orná půda o
výměře 642m2 za cenu 147.660,-Kč. Kupující je P.J., Hranice. Podpisem smlouvy
je pověřena starostka.

617/22/2018

záměr pachtu zemědělských pozemků dle přílohy. Podpisem pachtovní smlouvy
je pověřena starostka.

618/22/2018

rozpočtové opatření č. 10

viz příloha č. 8

619/22/2018

rozpočtové opatření č. 11

viz příloha č. 9

620/22/2018

Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodohospodářské infrastrukturys
účinností od 5.9.2018.

621/22/2018

navrhovanou změnu katastrální hranice mezi obcí Luboměř a městysem Spálov.
viz příloha č. 13

622/22/2018

podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na podporu projektu
„Rekonstrukce vodních nádrží Spálov.

623/22/2018

aby se nositelem projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry II“
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_17_047 – Místní
akční plány rozvoje vzdělávání II, v rámci ORP Odry stalo město Odry.

624/22/2018

finanční spoluúčast na pokrytí vlastních zdrojů projektu „Místní akční plán
vzdělávání pro ORP Odry II“ v případě schválení dotace z výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II; finanční spolupodíl bude určen na
základě poměru počtu dětí a žáků v Základní škole a Mateřské škole Spálov ve
školním roce 2018/2019 k počtu všech dětí a žáků ve správním obvodu ORP
Odry.

625/22/2018

zapojení Základní školy a Mateřské školy Spálov, IČO: 70985405 do výzvy
č. 02_17_047, projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry II“.

626/22/2018

záměr směny pozemků par. č. 3344/2 o výměře 134m2, par. č. 3446/2 o výměře
112m2 a 3349/2 o výměře 235m2.

B. Určuje:
627/22/2018

zapisovatele Miloslava Chytila, jako ověřovatele Marii Flodrovou a Luďka
Remeše a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou, Luďka Remeše a Viktora
Dubovského
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C. Bere na vědomí:
628/22/2018

výběr uchazeče na zakázku „Oprava místní komunikace č. 20c, Spálov“, fa
SILNICE MORAVA s.r.o., Krnov. Nabídková cena 761 366,87Kč.

629/22/2018

výběr uchazeče na zakázku „Veřejné prostranství u zdravotního střediska ve
Spálově“, fa STAVBAŘ – v.d., Šenov u Nového Jičína. Nabídková cena 604 870,-Kč.

630/22/2018

výběr uchazeče na zakázku „„Spálov, oprava střechy – bytový dům č. 290 a 292“
fa TVARSTAV REAL, s.r.o., Nový Jičín. Nabídková cena 1 609 558,77Kč.

631/22/2018

zprávu o hospodaření za období 1-7/2018.

632/22/2018

rozpočtové opatření č. 4

viz příloha č. 2

633/22/2018

rozpočtové opatření č. 5

viz příloha č. 3

634/22/2018

rozpočtové opatření č. 6

viz příloha č. 4

635/22/2018

rozpočtové opatření č. 7

viz příloha č. 5

636/22/2018

rozpočtové opatření č. 8

viz příloha č. 6

637/22/2018

rozpočtové opatření č. 9

viz příloha č. 7

638/22/2018

závěrečný účet za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016.
viz příloha č. 10

639/22/2018

zápis kontrolního výboru ze dne 31.7.2018.

viz příloha č. 11

640/22/2018

zápis finančního výboru ze dne 21.3.2018.

viz příloha č. 12

viz příloha č. 1

D. Neschvaluje:
641/22/2018

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3420/1
komunikace o výměře cca100m2.

…………………………………………….
starostka Ludmila Sucháčková
Ve Spálově 5.9.2018

– ostatní plocha, ostatní

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