Usnesení z 18. jednání zastupitelstva městyse Spálov, konaného dne 26.9.2013
v pohostinství U stromu
Zastupitelstvo městyse Spálova:
A Bere na vědomí:
A 1/18 hospodaření městyse Spálov za období 1-8/2013
A 2/18 zprávu o realizaci projektů roku 2013 (viz. příloha č. 3)
A 3/18 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – cenová specifikace předmětu dodávky zametacího
stroje KÄRCHER MIC 34
B Schvaluje:
B 1/18 program 18. jednání zastupitelstva městyse Spálov
B 2/18 návrhovou komisi: Marie Flodrová, Ing. Jana Kantorová, ověřovatele: Ing. Jana
Zezulková, Ing. Ilona Ballerová, zapisovatel: Mgr. Miloslav Chytil
B 3/18 Rozpočtové opatření č. 1 – na základě sestavy pro hodnocení pro plnění rozpočtu za
období 01-09/2013 je rozpočet upraven v závazných ukazatelích v příjmové a výdajové části
rozpočtu a ve financování (viz. příloha č. 1)
B 4/18 vyhlášení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Modernizace
čistírny odpadních vod Spálov“
B 5/18 ponechat přeplatek ve výši 18 020,- Kč z provozování ostatní dopravní obslužnosti za
rok 2012 pro snížení částky na úhradu ztráty v roce 2014
B 6/18 Bytový pořadník ze dne 3.9.2013 (viz. příloha č. 2)
B 7/18 pronájem 20 m2 pozemku parc. číslo 2025/16 orná půda o celkové výměře 24 318 m2
panu Ladislavu Pavlíčkovi za účelem umístění mobilního obytného zařízení, cena pronájmu
100,- Kč/měsíc
B 8/18 Záměr prodeje části pozemku parc. číslo 227/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 160 m2 v k.ú. Spálov
B 9/18 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezkého kraje pro rok 2013 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 2 800,- Kč
B 10/18 záměr prodeje části pozemku parc. číslo 341/1 trvalý travní porost o výměře cca 50
m2 v k.ú. Spálov
C Jmenuje:
E 1/18 hodnotící komisi pro výběr zhotovitele projektu:
„Modernizace čistírny odpadních vod Spálov“
V tomto složení: Ing. Jakub Kučera, Mgr. Miloslav Chytil, Marie Flodrová, Ing. Monika
Kolajková, vybraný TDI,
náhradníci: Ing. Jana Kantorová, Oldřich Kostka,

….…………………..
starostka
Marie Flodrová

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

