OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 90, ze dne 5. 5. 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. 89:
90/1
pověřuje své členy připomínkováním Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a
vyhlášky 416/2004 Sb.
90/2
schvaluje smlouvu s vítězem výběrového řízení na akci „Svoz bioodpadu pro obec Štěpánov“, společností
ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, 779 00 Olomouc.
90/3
schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1200 v k.ú Štěpánov M. A., Štěpánov, za cenu 4 Kč/m2 za
kalendářní měsíc, s výpovědní dobou 1 měsíc.
90/4
doporučuje schválit v ZO darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, kde KM Reality s.r.o.,
Velkomoravská 184/43, Povel, 779 00 Olomouc, IČ 26863677, zastoupená K. M. daruje obci poz. p.č. 1317 –
ost. plocha 307 m2, část poz. cca 15 m2 p.č. 1318 – zast. plocha, zbořeniště, část poz. cca 123 m2 z poz. p.č.
1319 – zahrada, část poz. cca 236 m2 z poz. p.č. 1320 – zahrada, část poz. cca 65 m2 z poz. p.č. 1321/2 – ost.
plocha a bude zřízeno věcné břemeno pro tlakovou kanalizaci. Věcné břemeno pro vodovodní přípojku bude
zřízeno s M. L..
90/5
bere na vědomí Rozsudek Okresního soudu v Olomouci č.j. 29 C 140/2013-66, který určuje, že obec Štěpánov
je vlastníkem pozemků p.č. 161/23, 161/57, 161/56, 217/4 v k.ú. Stádlo.
90/6
pověřuje své členy připomínkováním vnitřní směrnice Kontrolní řád obce Štěpánov.
90/7
bere na vědomí zprávu starosty a Zápis ze zasedání obcí obvodu s rozšířenou působností a Mikroregionu
Šternbersko ze dne 15. 4. 2014.
90/8
bere na vědomí dopis Krajského koordinátora dopravního systému Olomouckého kraje ve věci Sjednocení
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku, čj. 872, kdy rozhodnutím Zastupitelstva
Olomouckého kraje UZ/10/14/2014 dojde k podstatnému snížení platby za obec Štěpánov při zachování
současné úrovně dopravní obslužnosti.
90/9
schvaluje smlouvu s distributorem filmů Cinemart, a. s., Národní 28, 110 00 Praha 1, IČ 45272514, dle
přílohy.
90/10
schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve 4. a 7. ročníku ve školním roce 2014/2015, dle žádosti
ZŠ Štěpánov, č.j. 916.
90/11
bere na vědomí žádost rodičů o zachování dvou tříd 4. ročníku základní školy a pověřuje starostu zařadit tento
bod do jednání zastupitelstva obce.
90/12
bere na vědomí Zprávu o kontrole plateb na veřejné zdravotní pojištění VZP.
90/13
bere na vědomí uzávěrky příspěvkových organizací MŠ Štěpánov, Sídliště 555, MŠ Štěpánov, Mor. Huzová 60
a ZŠ Štěpánov, za období 1. – 3. 2014.
90/14
souhlasí s kácením stromů v majetku obce na pozemku p.č. 391 k.ú. Štěpánov.
90/15
schvaluje bezplatný pronájem prostor místního kina dne 20.5.2014 od 8.00 – 12.00 hod. ZŠ Štěpánov
k uskutečnění 2 výchovných pořadů pro žáky 4. – 9. ročníku.
90/16
schvaluje příspěvky spolkům na rok 2014, dle přílohy.
90/17
doporučuje schválit v ZO návrh OZV Požární řád.
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90/18
bere na vědomí informace o administraci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Štěpánov,ul.
Březecká-Zřízení přechodu pro chodce“ a schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na tuto akci.
Všechna usnesení mimo bodu 90/10 byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Svatopluk Vlk, místostarosta ……………………..

Jiří Běhal, starosta

……………………………

2

