OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 86, ze dne 10. 3. 2014
Přítomni:
Hosté:
od 16:00:

J. Běhal, Mgr. S. Vlk, Ing. M. Opluštil, V. Janíček, P. Novotný, Ing. J. Přidal, D. Fryblík
14:30 - 14:40 F. Kubis
P. Bartoň, J. Bilka, B. Mádrová, K. Michálek, F. Toman, A. Brodská, V. Klanica, J. Hradecký

Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 85:
86/1
bere na vědomí ústní informace starosty ve věci Administrace TK a V v Mor. Huzové a Stádle.
86/2
schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb na akci „MŠ Štěpánov, realizace
energeticky úsporných opatření“ s CSSC a.s. se sídlem Příčná 726, 25219 Rudná, IČ: 27618498.
86/3
RO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb na akci „ZŠ Štěpánov, zateplení a
související úpravy“ s CSSC a.s. se sídlem Příčná 726, 25219 Rudná, IČ: 27618498.
86/4
schvaluje znění zadávací dokumentace pro výběrové řízení na akci „Svoz bioodpadu pro obec Štěpánov“.
86/5
schvaluje uzávěrku hospodaření ZŠ Štěpánov, Dolní 597, 783 13 Štěpánov, IČ 70928622 za účetní období
2014 a schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu.
86/6
bere na vědomí Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, v objektech ZŠ Štěpánov, Dolní 597, 783 13 Štěpánov, IČ 70928622, dle přílohy.
86/7
bere na vědomí Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, ve Školní jídelně při ZŠ Štěpánov, Dolní 597, 783 13 Štěpánov, IČ 70928622, dle přílohy.
86/8
schvaluje přijetí daru v podobě knih výměnných souborů a schvaluje Darovací smlouvu s knihovnou města
Olomouce.
86/9
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-8009331, Březce, Blaťák – připojení NNk“ na poz. p.č. 100/1 v k.ú. Březce s ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupená společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o.,
se sídlem Velká Bystřice 783 53, ČSA 961, IČ 26871891, za jednorázovou úhradu 4 600Kč + DPH.
86/10
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900070784/1/2014“ pro plynovodní
přípojku na poz. p.č. 13 v k.ú. Štěpánov s RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ
27295567, zastoupena RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, za
jednorázovou úhradu 840 Kč + DPH.
86/11
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ na plynovodní přípojku na
poz. p.č. 1394 v k.ú. Štěpánov s P. S., Štěpánov pro nemovitost na poz. p.č. 1385 k.ú. Štěpánov. Cena za věc.
břemeno činí 896 + DPH. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.
86/12
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí darovací a o zřízení věcného břemene“ pro přípojku
tlakové kanalizace na poz. p.č. 261/3 a 247 a novostavbu RD na poz. p.č. 221 v k.ú. Březce s Mgr. A. B.,
Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
86/13
doporučuje schválit v ZO prodej částí poz. cca 4 m2 z pozemku p.č. 853/7 zahrada o celkové výměře 172 m2 za
cenu 550,-/ m2, cca 2 m2 z pozemku p.č. 853/31 travní plocha o celkové výměře 118 m2 za cenu 370,-/ m2, cca
39 m2 z pozemku p.č. 853/26 travní plocha o celkové výměře 158 m2 za cenu 370,-/ m2, cca 75 m2 z pozemku
p.č. 853/32 travní plocha o celkové výměře 985 m2 za cenu 370,-/ m2, vše v k.ú. Moravská Huzová P. C. a
doporučuje schválit v ZO koupi části poz. cca 45 m2 z poz. p.č. 853/5 zahrada celkové výměře 1163 m2 za
cenu 550,-/ m2, vše v k.ú. Moravská Huzová od P. C., Štěpánov.
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86/14
schvaluje bezplatný pronájem areálu Sokolská za účelem uspořádání akce „Soutěž o Zlatou srnčí trofej“ dne 17.
5. 2014 pro kroužek Mladých přátel myslivosti a ochránců přírody - Poštolky.
86/15
pověřuje své členy připomínkováním Směrnice č. 4/2007 „Pravidla pro poskytování veřejné podpory
z rozpočtu obce“.
86/16
bere na vědomí zprávu starosty o přípravě a předběžném programu akce „Oslava 60 let od příchodu Františka
kardinála Tomáška do obce Moravská Huzová“.
86/17
bere na vědomí pozvánku na Valné shromáždění Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. a souhlasí
s návrhem na znění stanov.
86/18
pověřuje členy RO připomínkováním směrnice „Kontrolní řád obce“.
86/19
pověřuje členy RO připomínkovat Plán kontrol na rok 2014.
86/20
bere na vědomí ústní zprávu starosty z jednání s majiteli štěrkovny Štěpánov.
86/21
bere na vědomí ústní zprávu starosty ohledně otevřeného dopisu občanům a zastupitelům obce Liboš.
86/22
schvaluje podání žádosti z „Programu péče o krajinu“ na akci „liniová výsadba stromů“, podél cesty na
pozemku 251/27, 399/12, 399/9, k.ú. Stádlo a poz. p.č. 931 v k.ú. Moravská Huzová.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.

Zapsal: David Fryblík
Mgr. Svatopluk Vlk, místostarosta ……………………..

Jiří Běhal, starosta

……………………………
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