OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 101 v pondělí 29. 9. 2014
Přítomni:

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

Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 100
• 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
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.
97/1 schválit dodatky č. 1 ke smlouvám o výpůjčce příspěvkových organizací
Ostatní body byly splněny.
101/1
bere na vědomí zdůvodnění více-méně prací uvedených ve změnových listech č.1, 2, 3 a schvaluje více-méně
práce uvedené ve změnových listech č. 1, 2, 3 a dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s VHH THERMONT, s. r. o.,
Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ 25878778.
101/2
bere na vědomí Dodatky č. 6 KA1409916/1 a KA1409916/2 k Úvěrové smlouvě-investičnímu úvěru
KA1101699/1 a KA1101699/2 ze dne 21. 4. 2011 se Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha, IČ
25083325.
101/3
bere na vědomí zprávu z výběrového řízení dle návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek, čj.
2098/2014, kdy vítězem se stala firma ENERGREEN PROJEKT s.r.o. a schvaluje smlouvu s vítězem
výběrového řízení na akci „Kompostárna pro obec Štěpánov“, společností ENERGREEN PROJEKT s.r.o.,
Sladkovského 659/40, 779 00 Olomouc, IČ 26880342.
101/4
schvaluje nákup 100 ks bio popelnic pro obec Štěpánov, dle přílohy.
101/5
schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9414003341/182604 s RWE GasNet, s. r. o, Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a pověřuje starostu podpisem.
101/6
schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu budovy č. p. 11 v ulici Dolní ve Štěpánově s J. K.,
Olomouc, dle přílohy.
101/7
schvaluje bezplatný pronájem prostor místního kina dne 17. 10. 2014 od 9.00 do 12.00 hod. ZŠ Štěpánov
k uskutečnění výchovného pořadu pro žáky 4. – 9. ročníku.
101/8
schvaluje vyřazení majetku prodejem dle návrhu inventarizační komise, dle přílohy.
101/9
bere na vědomí Zápis z jednání Kulturní a sportovní komise ze dne 9. 9. 2014.
101/10
schvaluje bezplatný pronájem kina, dle přílohy.
101/11
schvaluje Změnu č. 6 přílohy č. 4 ke Směrnici č. 14/2007 Organizační řád, o počtu zaměstnanců zařazených do
obecního úřadu s platností od 1. 10. 2014.
101/12
bere na vědomí Zprávu o ekonomickém vyhodnocení hodů sv. Vavřince 2014 a akce Beatles Mania.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Svatopluk Vlk, místostarosta …………………….

Jiří Běhal, starosta

……………………………
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