OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 85 ze dne 24. 2. 2014
Přítomni:

J. Běhal, Mgr. S. Vlk, Ing. M. Opluštil, P. Novotný, V. Janíček, Ing. J. Přidal, D. Fryblík

Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 84:
85/1
bere na vědomí vyjádření dopravního inspektorátu PČR ve věci negativního stanoviska k umístění dětského
hřiště v Březcích na parc. č. 154/1 v k.ú Březce.
85/2
bere na vědomí informace provozovatele vodovodu, VHS Sitka Šternberk, k zásobování vodou v ulici Dolní
formou vodovodních přípojek a pověřuje OÚ zajistit zpracování odborné studie.
85/3
doporučuje ZO podat žádost o bezúplatný pozemků p.č. 931/3 – orná půda o celkové výměře 1481 m2 a p.č.
1337 – zahrada o celkové výměře 1 174 m2 v k.ú. Štěpánov od Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, čj. 2682/2013.
85/4
doporučuje schválit v ZO 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.
85/5
bere na vědomí ústní informace starosty ohledně administrace TK a V v Mor. Huzové a Stádle.
85/6
bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánov za rok 2013, čj. 307.
85/7
bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013, dle přílohy.
85/8
pověřuje starostu zajistit prohlídku vodních toků na území obce Štěpánov a svoláním povodňové komise,
s cílem omezit možnost záplav na území obce.
85/9
bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti Stavebního úřadu Štěpánov,
provedeného KÚOK, včetně vyjádření Stavebního úřadu Štěpánov.
85/10
bere na vědomí účetní závěrky MŠ Štěpánov, Mor. Huzová 60 a MŠ Štěpánov, Sídliště 555, dle přílohy.
85/11
schvaluje odpisový plán MŠ Štěpánov, Mor. Huzová 60 na rok 2014, dle přílohy.
85/12
schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Štěpánov, Mor. Huzová 60, dle přílohy.
85/13
bere na vědomí Protokol z kontroly plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů“,
provedenou firmou EKOKOM.
85/14
bere na vědomí vyhodnocení měření spotřeby el. energie u společných čerpacích jímek tlakové kanalizace.
85/15
schvaluje termín a program jednání ZO č. 20.
85/16
doporučuje schválit v ZO bezúplatný převod části pozemku cca 1660 m2 z pozemku p.č. 1857/1 v k.ú.
Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Štěpánov. Náklady s prodejem související uhradí
nabyvatel.
85/17
souhlasí s postupem navrženým AK Ritter & Šťastný, tj. s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o
poskytování právních služeb, ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy o úvěru uzavřené Drahomírem
Uherkem.
85/18
doporučuje schválit v ZO důležitá usnesení zastupitelstva ve věci Zařazení správního území do působnosti
MAS Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. na období 2014 – 2020.
85/19
doporučuje schválit v ZO návrh rozpočtu na rok 2014.
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OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.

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

Jiří Běhal, starosta

……………………………
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