USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov,
konaného dne 27.2.2018 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:
531/20/2018

navržený program 20. zasedání zastupitelstva.

532/20/2018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3133/2 orná půda o
výměře 953m2 za cenu 219.190,-Kč. Kupující je D. H., Odry. Podpisem smlouvy
je pověřena starostka.

533/20/2018

uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti par. č. 3133/3 orná půda o
výměře 1085m2 za cenu 249.550,-Kč. Kupující je A. S., Spálov. Podpisem
smlouvy je pověřena starostka.

534/20/2018

uzavření Kupní smlouvy na pozemek – parc. č. 129 o výměře 479m2, jehož
součástí je budova s č. p. 61 - stavba občanského vybavení. Kupní cena je
2.400.000,-Kč. Zbývajících 2.300.000,-Kč bude zaplaceno do tří dnů od
vyrozumění o provedeném vkladu do KN. Podpisem Kupní smlouvy je pověřena
starostka.

535/20/2018

zveřejnění záměru pronájmu objektu restaurace U Stromu č.p. 61, a to po zápisu
nemovitosti do Katastru nemovitostí.

536/20/2018

příspěvek na provoz a rozdělení výuky na rok 2018 pro ZŠ a MŠ Spálov ve výši
2. 000.000,-Kč.

537/20/2018

poskytnutí účelové dotace na činnost spolku TJ Spálov, oddíl kopané ve výši
140.000,-Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

538/20/2018

poskytnutí účelové dotace pro organizaci JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR,
středisko Odry ve výši 20.000,-Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

539/20/2018

poskytnutí finančního daru pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s., klub ZVONEČEK Odry ve výši 6.000,-Kč. Za uzavření smlouvy
odpovídá starostka.

1

540/20/2018

schvaluje poskytnutí finančního daru pro SRPŠ Spálov ve výši 7.000,-Kč. Za
uzavření smlouvy odpovídá starostka.

541/20/2018

poskytnutí finančního daru Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, sídlo
Bartošovice, ve výši 3.000,- Kč. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.
účelové dotace na provoz pečovatelské služby Charita Odry ve výši 15.000,-Kč.
Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

542/20/2018

543/20/2018

finančního daru ve výši 75.000,- Kč, pro Římskokatolickou farnost Spálov,
určenou na financování oprav oken v kostele Sv. Jakuba. Za uzavření smlouvy
odpovídá starostka.

544/20/2018

výjimku z počtu žáků pro školní rok 2018/2019 v ZŠ Spálov.

545/20/2018

umístění sídla Montessori spolku, Spálov na adrese Spálov č.p. 1.

546/20/2018

zveřejnění záměru pronájmu NP v sokolovně č.p. 270.

547/20/2018

záměr prodeje pozemku parc. č. 1131/2 – trvalý travní porost o výměře 727m2.

548/20/2018

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov, za rok 2017 bez
chyb a nedostatků.

549/20/2018

vyřazení DDHM ve výši 96.101,06 a majetku neevidovaného v účetnictví ve výši
3.533,15Kč.
viz příloha č. 5

550/20/2018

odpisový plán pro rok 2018.

viz příloha č. 6.

551/20/2018

nerealizování projektu Výstavba domu služeb.

viz příloha č. 7

552/20/2018

pravomoc starosty schvalovat rozpočtová opatření

viz příloha č. 8

553/20/2018

schvaluje rozpočet na rok 2018 v těchto ukazatelích: příjmy 17 297.513,-Kč,
výdaje
34.150.792,-Kč, financování: 16.853.279,-Kč

554/20/2018

Rozpočtový výhled do roku 2023.

555/20/2018

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce střech –
bytové domy 290 a 292“. Podpisem smlouvy s vybraným uchazečem pověřuje
starostku.

viz příloha č. 9.

B. Určuje:
556/20/2018

zapisovatele Miloslava Chytila, jako ověřovatele Marii Flodrovou a Luďka
Remeše a navrhovatele Ludmilu Sucháčkovou a Viktora Dubovského
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C. Bere na vědomí:
557/20/2018

uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. NJA-VZ7/2018.

558/20/2018

rozpočtové opatření č. 11

559/20/2018

zprávu o hospodaření za období 1-12/2017

560/20/2018

Opatření starostky č. 9/2017 a č. 10/2017.

561/20/2018

informaci o výběru dodavatele na akci „Oprava kamenné zdi kolem hřbitova –
Spálov“. Zhotovitel fa Stavby Baller, s.r.o.

562/20/2018

informaci o výběru dodavatele na akci „Zpracování projektové dokumentace na
stavbu – Přístavba základní školy, Spálov“. Zhotovitel Forsing Projekt s.r.o.

563/20/2018

Zprávu z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko.

viz příloha č. 1
viz příloha č. 2
viz příloha č. 3 a 4

viz příloha č. 10

D. Deleguje:
564/20/2018

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 městyse pro výkon všech práv akcionáře Ludmilu Sucháčkovou, nar.
13.7.1968, bytem Spálov 197. Delegace zástupce městyse, jakožto zástupce
akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné
hromadě konané v pátek 25.5.2018, a to k výkonu všech práv akcionáře na této
řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s.
konané za tuto řádnou valnou hromadu. Zmocněnec je 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 č.p. 93.

E. Jmenuje
565/20/2018

hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu „Rekonstrukce střech – bytové
domy 290 a 292“. ve složení: Mgr. Elena Vahalíková, Oldřich Kostka, Viktor
Dubovský, náhradníci Ondřej Klevar, Luděk Remeš, Marie Flodrová.

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

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

Ve Spálově 6.3.2018
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