OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Štěpánov, ze dne 12. 3. 2014
1/20/14
Zastupitelstvo obce Štěpánov schvaluje použití záznamového zařízení pro potřebu vytvoření zápisu
z dnešního jednání.
2/20/14
ZO Štěpánov schvaluje předložený program jednání se změnami navrženými Jiřím Běhalem a Jánem
Bilkou a schvaluje hlasovat o každém usnesení zvlášť.
3/20/14
ZO Štěpánov volí návrhovou komisi ve složení - předseda: Ing. Martin Opluštil, členové: Mgr.
Svatopluk Vlk a Vojtěch Klanica
4/20/14
ZO Štěpánov volí ověřovatele zápisu ve složení: Petr Bartoň a Ján Bilka
5/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí stav vymáhání pohledávek za bývalým starostou Milanem Lipským.
6/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí kontrolu usnesení ZO č. 19 s tím, že všechny body jsou splněny mimo
bodů: 152/9/07 - realizace výkupu pozemků pro akci chodník a cyklostezka podél „Napřímení
silnice“, 17/12/2013 koupě pozemku p.č. 931/3 v k.ú. Štěpánov od Pozemkového fondu ČR a
18/18/2013 pověřuje OÚ dalším jednání ve věci nákupu nemovitostí v areálu ZD Unčovice.
7/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí kontrolu usnesení rady obce č. 81 - 85 bez připomínek.
8/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2013 a o hospodaření s volnými
finančními prostředky obce.
9/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2014, ze dne 3. 3. 2014.
10/20/14
ZO Štěpánov schvaluje předložený přebytkový rozpočet ve výši 1 779 tis. Kč (Příjmy běžného roku
45 265 tisíc Kč - výdaje běžného roku 43 486 tis. Kč). Výdaje na splátky jistiny úvěrů činí pro rok
2014 celkem 1 562 tis. Kč. ZO Štěpánov současně ruší pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014,
č. usnesení 19/29/13.
11/20/14
ZO Štěpánov schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 – 2019.
12/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí informace o průběhu administrace akce „Dostavba kanalizace a
vodovodu v obci Štěpánov a dešťová kanalizace Moravská Huzová - dokončení“ .
13/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí informace o průběhu administrace akce zateplení budovy MŠ ve
Štěpánově, na základě usnesení RO č.83/4 ze dne 27.1.2014 schvaluje smlouvu č. 12118543 o
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
14/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí informace o průběhu administrace akce zateplení budovy ZŠ.
15/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí informace o administraci na akci „Obnova zeleně ve vybraných částech
obce Štěpánov u Olomouce“.
16/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí informace o průběhu administrace akcí „Kompostárna“ a „Svoz
bioodpadu pro obec Štěpánov“.
17/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí informace o průběhu administrace akce „Nákup pozemků pro
kompostárnu a sběrový dvůr“.
18/20/14
ZO Štěpánov schvaluje „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, zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ
27935311, za jednorázovou úhradu 840 Kč + DPH.
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19/20/14
ZO Štěpánov schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ na plynovodní
přípojku na poz. p.č. 1394 v k.ú. Štěpánov s Petrou Svobodovou, bytem 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.
20/20/14
ZO Štěpánov schvaluje „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. Annou Brodskou, bytem Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
21/20/14
ZO Štěpánov schvaluje „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 4 600 Kč + DPH.
22/20/14
ZO Štěpánov schvaluje koupi pozemků p.č. 420/1 – zahrada 5 716 m2 , 420/3 – zahrada 1 038 m2,
420/5 – zahrada 193 m2 vše v k.ú. Štěpánov od paní R. G., Praha 3, za cenu 275 Kč/ m2 a náklady
s prodejem související.
23/20/14
ZO Štěpánov schvaluje prodej částí poz. cca 4 m2 z pozemku p.č. 853/7 zahrada o celkové výměře
172 m2 za cenu 550 Kč/ m2, cca 2 m2 z pozemku p.č.853/31 travní plocha o celkové výměře 118 m2 za
cenu 370 Kč/ m2, cca 39 m2 z pozemku p.č. 853/26 travní plocha o celkové výměře 158 m2 za cenu
370 Kč/ m2, cca 75 m2 z pozemku p.č. 853/32 travní plocha o celkové výměře 985 m2 za cenu 370
Kč/m2, vše v k.ú. Moravská Huzová, P. C., Štěpánov a schvaluje koupi části poz. cca 45 m2 z poz.
p.č. 853/5 zahrada o celkové výměře 1163 m2 za cenu 550 Kč/ m2, vše v k.ú. Moravská Huzová od P.
C., Štěpánov.
24/20/14
ZO Štěpánov bere na vědomí přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní
akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. na období 2014 – 2020 na svém
správním území.
25/20/14
ZO Štěpánov v územní působnosti MAS Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. schvaluje
zařazení svého správního území do působnosti MAS Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s., na
období 2014 – 2020.
26/20/14
ZO Štěpánov schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací ZŠ Štěpánov a MŠ Štěpánov,
Moravská Huzová 60.
27/20/14
ZO Štěpánov schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě s ARRIVA MORAVA a. s., Vítkovická 3133/5, 702
00 Ostrava, IČ 25827405.

Ve Štěpánově 12. 3. 2014

Ing. Martin Opluštil, předseda návrhové komise:

Jiří Běhal, starosta

…………………………….

…………………………….
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