OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 89 ze dne 23. 4. 2014
Přítomni: J. Běhal, Mgr. S. Vlk, P. Novotný, V. Janíček, Ing. J. Přidal, D. Fryblík
Omluveni: Ing. M. Opluštil
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 88:
89/1
schvaluje podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, žádost
o pořízení územní studie „Březce“ Magistrátem města Olomouce, dle přílohy.
89/2
bere na vědomí Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
„Svoz odpadu pro obec Štěpánov“ pod č. 26548252 a Protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce čj.
829.
89/3
schvaluje rozpočtová opatření č. 2 – 6 a doporučuje schválit v ZO rozpočtové opatření č. 7, dle přílohy.
89/4
schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKO-KOM, a. s., Na Pankráci
1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, včetně Dodatku č. 1 k této smlouvě, s tím, že odměna dle článku III./1
b) bude vyplácena na účet dodavatele služeb, tedy firmy REMIT Šternberk.
89/5
bere na vědomí Oznámení o vyhlášení dne ředitelského volna v ZŠ Štěpánov ve dnech 24. – 27. 6. 2014.
89/6
schvaluje výpůjčku vývěsky č. 2 u kostela sv. Vavřince Občanskému sdružení Hagnózek.
89/7
schvaluje výpůjčku pozemku parc.č. 917/4 o celkové výměře 474 m2 v kat.území Moravská Huzová L. M.,
Štěpánov a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
89/7
bere na vědomí Zápis z jednání Kulturní a sportovní komise ze dne 3. 4. 2014 a děkuje účastníkům setkání za
aktivní přístup ke kulturnímu a sportovnímu dění v obci.
89/8
schvaluje pronájem areálu v Benátkách pro OS Přátelé vodních ploch a toků za účelem uspořádání akce
„Předhodová zábava“ dne 2. 5. 2014 v době od 20:00 do 02:00 hod. a schvaluje bezplatný pronájem areálu
v Benátkách za účelem uspořádání akce „III. Benátské hody“ dne 4. 5. 2014 v době od 13:00 do 19:00 hod.
89/9
schvaluje bezplatné zapůjčení technického zařízení OD Benátky ve dnech 2. a 4. 5. 2014 pro OS Přátelé
vodních ploch a toků.
89/10
bere na vědomí ústní zprávu starosty z Valné hromady MAS Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. ze
dne 25. 3. 2014.
89/11
bere na vědomí ústní zprávu starosty z Valné Hromady VHS Sitka, konané dne 10. 4. 2014
89/12
bere na vědomí sdělení od VHS Sitka, Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IČ 47150891 o kapacitě ČOV
Štěpánov.
89/13
doporučuje schválit koupi pozemku parc. č. 1840/8 – ost. plocha 1.237 m2 v k.ú. Štěpánov od Tělovýchovné
jednoty Štěpánov, Dolní 270/17, 783 13 Štěpánov, IČ 00535311, dle přílohy.
89/14
schvaluje, v souladu s usnesením ZO č. 22/20/14 ze dne 12. 3. 2014, kupní smlouvu na koupi pozemků p. č.
420/1 – zahrada 5.716 m2, 420/3 – zahrada 1.038 m2, 420/5 – zahrada 193 m2 vše k.ú. Štěpánov od R. G.,
Praha 3.
89/15
schvaluje Smlouvu na poskytnutí práv k užití a Smlouvu o technické podpoře s poskytovatelem softwaru VITA
software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ 61060631 pro Stavební úřad Štěpánov.
89/16
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OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
schvaluje, v souladu s usnesením ZO č. 23/20/14 ze dne 12. 3. 2014, směnnou smlouvu s P. C., Štěpánov prodej
částí poz. 4 m2 z pozemku p.č.853/7 zahrada o celkové výměře 172 m2 , 2 m2 z pozemku p.č.853/31 travní
plocha o celkové výměře 118 m2 , 39 m2 z pozemku p.č.853/26 travní plocha o celkové výměře 158 m2, 74 m2
z pozemku p.č.853/32 travní plocha o celkové výměře 985 m2 , vše v k.ú. Moravská Huzová P. C. a koupi části
poz. 45 m2 z poz. p.č. 853/5 zahrada celkové výměře 1163 m2 v k.ú. Moravská Huzová od P. C., Štěpánov.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Svatopluk Vlk, místostarosta ……………………..
Jiří Běhal, starosta
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