OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 92, ze dne 2. 6. 2014
Přítomni: J. Běhal, Ing. M. Opluštil, V. Janíček, Ing. J. Přidal, D. Fryblík, od 16:00 Novotný
Omluveni: Mgr. S. Vlk
Hosté: 14:00 – 14:30 Mgr. S. Vykydalová, M. Vychodilová
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 91:
92/1
bere na vědomí informace o průběhu administrace investic.
92/2
RO bere na vědomí informace o schváleném přidělení dotace z Programu péče o krajinu na akci „Liniová
výsadba stromů Stádlo – Moravská Huzová“.
92/3
bere na vědomí informaci o schváleném přidělení dotace MŽP ČR v rámci OPŽP, PO 7.1 na realizaci „Přírodní
hřiště Štěpánov“.
92/4
bere na vědomí informaci o schváleném přidělení dotace MŽP ČR v rámci OPŽP (operační program životního
prostředí), výzva č. 52, prioritní osa 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady, nám Min. životního prostředí schválilo
dotaci na realizaci akcí „Kompostárna pro obec Štěpánovů a „Svoz odpadu pro obec Štěpánov“.
92/5
bere na vědomí informace o výběru koordinátora BOZP na zateplení MŠ a ZŠ ve Štěpánově a schvaluje výběr
koordinátora BOZP Daniel Ludín, Staving Consulting, Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc, IČ 66186731 a
pověřuje starostu podpisem objednávky.
92/6
bere na vědomí návrh PD akce „Rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní ve Štěpánově“, včetně připomínek
Obecní policie Štěpánov.
92/7
bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení „Regulace otopných soustav v objektech obce
Štěpánov“ a souhlasí s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče firmy Provádění staveb Olomouc,
a. s., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, IČ 25385551, v částce 201.799,60 Kč bez DPH.
92/8
bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení a souhlasí s rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče firmy PRESBETON Nova s.r.o., U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ
47152532, v částce 242 038,16 Kč bez DPH.
92/9
bere na vědomí informace o výběru dodavatele na realizaci osvětlení přechodu pro chodce ul. Březecká a
schvaluje výběr dodavatele firmy Hofmeister Jiří, Revoluční 20, 783 71 Holice, IČ 46562931 a pověřuje
starostu podpisem objednávky.
92/10
bere na vědomí informace o výběru dodavatele na opravu památníku Padlých v Benátkách a schvaluje výběr
dodavatele Radek Čtvrtlík, Pod Mýtem 2222/30, Šternberk, IČ 18064671 a pověřuje starostu podpisem
objednávky.
92/11
bere na vědomí informace o výběru dodavatele na opravu kamenného kříže ve Stádle a schvaluje výběr
dodavatele Martin Beneš, Na Kopci 110, 772 00 Krčmaň, IČ 649 55630 a pověřuje starostu podpisem
objednávky.
92/12
doporučuje schválit v ZO Závěrečný účet obce Štěpánov za rok 2013.
92/13
schvaluje rozpočtové opatření č. 9, týkající se Voleb do EU a č. 10, týkající se Klubu rodičů s dětmi.
92/14
neschvaluje převod hospodářského výsledku v částce 92 345,- Kč do rezervního fondu ve výši 72 345,- Kč a do
fondu odměn ve výši 20 000,- Kč, dle Žádosti MŠ Štěpánov, Sídliště 555. Hospodářský výsledek za rok 2013
byl v celé výši přidělen do rezervního fondu.
92/15

schvaluje vyřazení nedobytného dluhu z podrozvahy obce Štěpánov, dle přílohy.
92/16
bere na vědomí účetní stav vodohospodářské infrastruktury obce, dle přílohy.
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92/17
schvaluje pokračování svozu bioodpadu stávajícím systémem a souhlasí s nově navrženým harmonogramem
svozu.
92/18
schvaluje smlouvu se Zemědělským družstvem Unčovice, se sídlem Litovel, část Unčovice, 784 01 Litovel,
IČ 00147630 na dodávání PHM.
92/19
RO schvaluje žádost L. Vráželové o možnosti provést si na vlastní náklady drobné stavební úpravy v bytě č. 4
v přízemí domu čp. 604/50, mimo výměny okna, za podmínky, že vnesený majetek zůstane po jejím odchodu
majetkem obce.
92/20
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, podání
Žádosti o pořízení zadání pro zpracování územní studie „Březce - Veselský“ Magistrátem města Olomouce, dle
přílohy.
92/21
bere na vědomí Zápis z jednání Kulturní a sportovní komise ze dne 20. 5. 2014 a schvaluje jmenování Jany
Novákové za členku Kulturní a sportovní komise.
92/22
bere na vědomí Zprávu o konání sportovní akce „Štěpánovský duatlon 2014“.
92/23
schvaluje uspořádání filmového představení v místním kině dne 12.6. 2014 a prominutí veškerých poplatků pro
MŠ Štěpánov, MŠ Mor. Huzová a MŠ Liboš.
92/24
bere na vědomí návrh na změnu hracího plánu kina od 1. 9. 2014, dle přílohy.
92/25
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise s tím, že vyřazený majetek bude uložen do
depozitu.
92/26
schvaluje pronájem prostor OD Benátky Marcele Vychodilové, Štěpánov, dle přílohy, za cenu dle provozního
řádu, na období červenec až srpen, pouze v pracovní dny, s respektem k již nasmlouvaným akcím.
92/27
bere na vědomí informace starosty ke konání hudebního koncertu Moravské filharmonie „Beatlesmánie“, která
se uskuteční v pátek dne 15. 8. 2014 na hřišti TJ Štěpánov.
92/28
bere na vědomí dopis AK Ritter & Šťastný ve věci správného přístupu obce k záležitostem nemovitých věcí po
přijetí nového Občanského zákoníku.
92/29
bere na vědomí odstoupení Ing. Jindřicha Přidala z funkce tajemníka OÚ k 31. 7. 2014 a vyhlášení Výběrového
řízení na tajemníka OÚ.
92/30
bere na vědomí ústní zprávu starosty z akce „Příběhy našich kronik“, uskutečněné v ZŠ Štěpánov MAS
Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. dne 22. 5. 2014.
92/31
bere na vědomí Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 6/2011 „O účetnictví“.
92/32
souhlasí s bezplatným zapůjčením 4 ks výstavních panelů pro Tělocvičnou jednotu Sokol Štěpánov na akci
„XV. setkání sokolů župy Olomoucké – Smrčkovi“, v době od 13. 6 – 23. 6. 2014.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Ing. Martin Opluštil, člen rady obce ……………………..

Jiří Běhal, starosta

……………………………
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