OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 97 v pondělí 18. 8. 2014
Přítomni:
Hosté:

J. Běhal, Mgr. S. Vlk, Ing. M. Opluštil, P. Novotný, V. Janíček, D. Fryblík
14:35- 16:00 Ing. J. Přidal

Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 95, 96 a ZO č. 23
• 62/10 OÚ - dořešit prodej kůlny na pozemku 1083/2 v k.ú. Štěpánov
TRVÁ
• 76/19 OÚ zajistit studii protipovodňových opatření na toku potoka Sitka – Ku., taj.
TRVÁ
• 85/8 st. - zajistit prohlídku vod. toků na území obce Štěpánov a svoláním povodňové komise
TRVÁ
• 87/8 st. - zapracovat Havarijní plán Sběrného dvora Štěpánov do Povodňového plánu obce
TRVÁ
• 91/5 OÚ - jednání ve věci získání pozemků pro cyklostezku Březce – Černovír.
TRVÁ
• 93/10 OÚ jednat s Povodím Moravy ve věci množ. průtoku vody v řece Oskavě přes obec Štěpánov. TRVÁ
• 94/1 OÚ – zadat zpracování studie řešení zemní vlhkosti v OD čp. 151.
TRVÁ
• 94/17 RO, Kl. - akce „Převěs optického kabelu na ulici Sídliště“
TRVÁ
• 95/19 RO – připomínkovat návrh smlouvy s SSOK na reklamní cedule na začátku obce
TRVÁ
152/9/07 P. – realizace výkupu pozemků pro akci „napřímení“ chodník a cyklostezka – Pac.
19/23/13 OÚ – pozemky a stavby ZD Unčovice – Pac., taj.
85/16 schválit bezúplatný převod z vlastnictví Ol. kraje do vlastnictví obce – Březecká – Pac.
90/17 schválit v ZO návrh OZV Požární řád.
Ostatní body byly splněny.
97/1
doporučuje schválit v ZO dodatky č. 1 ke smlouvám o výpůjčce příspěvkových organizací.
97/2
bere na vědomí hospodaření obce za období 1. – 7. 2014 a hospodaření s volnými finančními prostředky.
97/3
schvaluje rozpočtové opatření č. 17, dle přílohy
97/4
bere na vědomí stav U-rampy v Březcích a informace starosty o možné opravě.
97/5
souhlasí s umístěním RD par. č. 686/149 k.ú. Štěpánov, stavebníkům R. K., Štěpánov a Ing. J. M., Lutín, dle
přílohy.
97/6
bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Střeň.
97/7
bere na vědomí Oznámení o ukončení pořizování změny č. 6 Územního plánu obce Žerotín.
97/8
bere na vědomí hodnocení Hodů 2014 z pohledu členů RO.
97/9
schvaluje odměnu vedoucímu kina M. Chmelařovi, dle přílohy.
97/10
souhlasí s uspořádáním 2. ročníku Štěpánovského triatlonu.
97/11
bere na vědomí zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání ve věci „Havarijní plán –
Zemědělské družstvo Moravská Huzová – senážní žlab“.
97/12
schvaluje odměnu pro V. Mičkovou, D. Běhalovou a R. Bajerovou za výstavu tapisérií, obrazů a portrétů na
Hody 2014, dle přílohy.
97/13
schvaluje připojení se Obecní policie Štěpánov k Centrálnímu registru kol v ČR a schvaluje Smlouvu o
spolupráci.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Svatopluk Vlk, místostarosta ……………………..
Jiří Běhal, starosta

……………………………
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