OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 98 v pondělí 1. 9. 2014
Přítomni:

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

Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 97
• 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
• 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.
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.
98/1
souhlasí s provedením stavby „Převěs optického kabelu na ulici Sídliště“ přes pozemky parc. č. 930 a 941
v k.ú. Štěpánov za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stavebního zákona a jiné platné předpisy
související se stavbou.
98/2
bere na vědomí informace starosty o průběhu a administraci investic.
98/3
bere na vědomí zdůvodnění víceprací uvedených ve Změnovém listě č.1, 2, 3 a schvaluje vícepráce v částce
174 736,00 Kč s DPH, uvedené v Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2131410.
98/4
bere na vědomí informace o výběru dodavatele na výsadbu aleje na pozemcích p.č. 931 v k.ú. Moravská
Huzová a parc.č. 399/1, 399/9, 399/12 k.ú. Stádlo a schvaluje výběr dodavatele Jiří Němec, Ostrov nad
Oslavou 113, 594 45 Ostrov nad Oslavou, IČ 87503735 a pověřuje starostu podpisem objednávky.
98/5
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise mimo majetku uvedeného v příloze č. 2.
98/6
doporučuje zařadit opravu U-rampy do návrhu rozpočtu 2015.
98/7
bere na vědomí výsledky a vyhodnocení Štěpánovského triatlonu 2014.
98/8
pověřuje tajemníka OÚ Štěpánov k vyřízení změn živnostenského oprávnění Obce Štěpánov.
98/9
souhlasí se zapojením Základní školy Štěpánov do realizace projektu „Digitálně a interaktivně“, registrační č.
CZ.1.07/1.3.00/51.0030, jakožto partnera s finančním příspěvkem pro ART ECON – Střední škola, s. r. o.,
příjemcem projektu.
98/10

schvaluje nového správce OD v Moravské Huzové, dle přílohy.
98/11

schvaluje vzor smlouvy na pronájem biopopelnic právnickým osobám a pověřuje starostu podpisem.
98/12
schvaluje smlouvu o pronájmu areálu Tělovýchovné jednoty Štěpánov na akci Beatles Mania včetně
pořadatelského a technického zajištění, dle přílohy.
Všechna usnesení mimo bodu 98/1 byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Svatopluk Vlk, místostarosta ……………………..
Jiří Běhal, starosta
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