OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 94 v pondělí 7. 7. 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. 93
94/1
pověřuje OÚ zadáním studie řešení zemní vlhkosti v OD čp. 151.
94/2
schvaluje návrh kulturního programu Hodů 2014 připravený tajemníkem a schvaluje příslušné smlouvy o
zprostředkování pořadů dle kulturního programu a pověřuje starostu podpisem.
94/3
bere na vědomí hospodaření obce za období 1. – 6. 2014 a hospodaření s volnými finančními prostředky,
včetně oznámení banky SBERBANK CZ o ukončení splácení úvěru na výstavbu školní jídelny.
94/4
schvaluje rozpočtové opatření č. 13, dle přílohy.
94/5
schvaluje podmínky zadávací dokumentace výběrového řízení na akci „Kompostárna pro obec Štěpánov“,
zpracované firmou IWWA, s.r.o., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, včetně obchodních podmínek a
„Zdůvodnění veřejné zakázky“, dle příloh.
94/6
schvaluje „Nový systém ve Svozu bioodpadu“ v obci Štěpánov, s platností od 23. 7. 2014, dle přílohy.
94/7
bere na vědomí informace o administraci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Štěpánov,
ul. Dolní – Parkoviště u kostela sv. Vavřince“ a schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na tuto akci.
94/8
bere na vědomí znění zadávací dokumentace a obchodních podmínek zpracované firmou RPA Tender, s.r.o.,
Koutného 2269/3, Brno, IČ: 293671107 pro výběrové řízení akce „Přírodní hřiště Štěpánov“ a schvaluje tuto
zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek.
94/9
bere na vědomí zprávu starosty z Valné hromady VHS Sitka konané dne 24. 6. 2014.
94/10
neschvaluje Žádost ZŠ Štěpánov o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí 3. ročníku ve školním roce
2014/2015.
94/11
doporučuje schválit v ZO 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 v k.ú. Štěpánov a svěřeneckou smlouvu o svěření peněz do správy a
úschovy notáře, s paní R. G., Praha.
94/12
bere na vědomí informaci starosty o výsledku výběrového řízení na tajemníka OÚ Štěpánov.
94/13
bere na vědomí „Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly obce Úřadem práce Olomouc“ a uděluje
pochvalu zaměstnancům OÚ.
94/14
schvaluje odpis nedobytné pokuty na místě nezaplacené, dle přílohy.
94/15
bere na vědomí Zápis z jednání kulturní komise ze dne 24. 6. 2014.
94/16
bere na vědomí vyjádření Majetkosprávního odboru na dopis od Sdružení IMPULS a pověřuje starostu obce
zařadit tento bod do programu jednání ZO, včetně pozvání členek Sdružení IMPULS na toto jednání.
94/17
bere na vědomí žádost o vyjádření se k akci „Převěs optického kabelu na ulici Sídliště“, pověřuje své členy
připomínkovat „Smlouvu o právu provést stavbu“ a žádá o doplnění informací o nájemném a technických
detailech vedení na budově obce.
94/18
schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro OS Přátelé vodních ploch a toků na akci „Neckyádová taneční zábava
se skupinou R.I.B.“ dne 26. 7. 2014 a schvaluje konání této akce v době od 20:00 do 02:00.
94/19
schvaluje úpravu nájemného pro nájemce B. D. L., IČ 61454958, v nebytových prostorách na ulici Dolní 11/23
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ve Štěpánově, dle přílohy.
94/20
bere na vědomí předání kroniky obce Štěpánov kronikářem obce a pověřuje starostu zařadit otázku kronik a
kronikáře na program jednání ZO.
94/21
schvaluje termín a program příštího jednání ZO dne 30. 7. 2014.
94/22
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Provádění staveb Olomouc, a. s., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, IČ
25385551, na akci „Regulace otopných soustav v objektech obce Štěpánov“.
94/23
schvaluje Smlouvy o dílo a Smlouvu o odečítací a rozúčtovaní službě s firmou ENBRA, a. s., Jižní 118, 783 01
Olomouc, IČ 44015844, na akci „Montáž vodoměru, instalace RTN s rozúčtováním“.
94/24
bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ Štěpánov, Moravská Huzová 60, ze dne 20.
6. 2014, včetně vyjádření ředitelky MŠ.
94/25
schvaluje žádost TJ Sokol Družstevník Moravská Huzová o uspořádání taneční zábavy dne 12. 7. 2014, v době
od 20:00 do 02:00 hodin.
94/26
bere na vědomí přidělení dotace v oblasti podpory Prevence kriminality dotačního programu pro sociální oblast
na rok 2014 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku s Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc, IČ 60609460.
94/27
schvaluje umístění atrakce Lukáše Čepeláka, IČ 75339781 před budovu I. stupně ZŠ na Hody 2014.
94/28
schvaluje Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu s Moravskou filharmonií Olomouc, Horní náměstí 424/23,
Olomouc, 772 00 Olomouc, IČ: 00100617 na akci „Beatlesmánie“ dne 15. 8. 2014.
Všechna usnesení mimo bodu 94/10, 94/19 a 94/27 byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Svatopluk Vlk, místostarosta ……………………..

Jiří Běhal, starosta

……………………………
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