OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 93, ze dne 16. 6. 2014
Přítomni:

J. Běhal, Ing. M. Opluštil, P. Novotný, V. Janíček, 15:00 Mgr. S. Vlk, Ing. J. Přidal, D. Fryblík

Rada obce Štěpánov
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 92 a ZO č. 22
93/1
RO schvaluje vzor Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem (kultura na hody apod.).
93/2
RO schvaluje vzor smlouvy na pronájem biopopelnic občanům obce a pověřuje Ing. J. Přidala jejím podpisem.
93/3
RO pověřuje své členy připomínkovat návrh zadávací dokumentace pro výběrové řízení akce „Kompostárna
pro obec Štěpánov“.
93/4
RO bere na vědomí informace o administraci akce „Přírodní hřiště Štěpánov“ a schvaluje příkazní smlouvu č.
SML-Z-ZP-14-139-VŘ,RM v částce 36 000 Kč bez DPH za VŘ a 34 000 Kč bez DPH za realizační
management s RPA Tender, s.r.o., Koutného 2269/3, Brno, IČ: 293671107.
93/5
RO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 338 a Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 339 se Zemědělským družstvem
Unčovice se sídlem Litovel, část Unčovice, 784 01 Litovel, IČ 00147630, ve věci posunutí začátku platnosti
nájemního vztahu.
93/6
RO bere na vědomí informace o administraci akci „Nové pódium se zastřešením“, souhlasí s výběrem
nejvhodnější nabídky uchazeče Karel Zelinka – stavební firma, Hnojice 170, Šternberk, IČ: 11568992 v částce
199 640,46 Kč bez DPH, schvaluje smlouvu o dílo a schvaluje příslušné rozpočtové opatření č 12.
93/7
RO souhlasí s předloženou konečnou variantou projektové dokumentace celkového řešení „Rekonstrukce
místní komunikace ul. Nádražní“, zpracované Dopravním projektováním s.r.o. Olomouc.
93/8
RO revokuje své usnesení č. 90/13 a schvaluje roční účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací MŠ
Štěpánov, Sídliště 555 a MŠ Štěpánov, Moravská Huzová 60.
93/9
RO bere na vědomí rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení vodního
hospodářství, č.j. SMOI/ŽP/55/150/2014/Gi „Obec Štěpánov – povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových odchylně od vodního zákona“ a č.j. SMOI/ŽP/55/151/2014/Gi „Kanalizační řád veřejné kanalizace
obce Štěpánov“, dle přílohy.
93/10
RO pověřuje OÚ jednat s Povodím Moravy ve věci množství průtoku vody v řece Oskavě přes obec Štěpánov.
93/11
RO bere na vědomí informaci starosty o termínu konání Valné hromady VHS Sitka dne 24.6.2014.
93/12
RO bere na vědomí Oznámení o uzavření MŠ Štěpánov, Sídliště 555, v měsících červenci a srpnu 2014.
93/13
RO bere na vědomí zprávu o kontrole stavu a fungování Azylu pro psy a konstatuje, že příslušné provozní
směrnice nebyly porušeny.
93/14
RO schvaluje dodatečné příspěvky spolkům a organizacím v obci, dle přílohy.
93/15
RO pověřuje místostarostu odpovědí na Žádost o dofinancování platu učitele 2. třídy ZŠ.
93/16
RO schvaluje bezplatné zapůjčení pódia, včetně zastřešení, Tělovýchovné jednotě Štěpánov, Dolní 270/17, 783
13 Štěpánov na akci „Taneční zábava se skupinou Motors“ dne 27. 6. 2014.
93/17
RO schvaluje žádost M. Š. o vydláždění si pronajaté obecní plochy před Q-barem vlastním nákladem a
souhlasí s výstavbou pergoly, té ale pouze v případě vydání územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou
Stavebním úřadem Štěpánov.
93/18
RO neschvaluje Žádost o pronájem Areálu chovatelů od OS Přátel vodních ploch a toků na akci „Taneční
zábava s laserovou show“ dne 19. 7. 2014.
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93/19
RO schvaluje nákup 3 kusů knihy „Česká republika – města a obce“, dle přílohy.
93/20
RO schvaluje digitalizaci kronik obce z období 1927 – 1963 a 1964 – 1970 a schvaluje smlouvu se Spolkem
TREND vozíčkářů Olomouc, IČ 61984680.
93/21
RO schvaluje návrh pamětní medaile obce Štěpánov.
93/22
RO schvaluje podání žádosti o zpracování studie lokality výstavby nových RD – Stádlo, podél silnice III/4476.
Všechna usnesení mimo bodu 93/16 byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Svatopluk Vlk, místostarosta ……………………..

Jiří Běhal, starosta

……………………………
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