OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 3 v pondělí 8. 12. 2014
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. L. Růžička, Bc. D. Malasková, M. Vychodilová, D. Fryblík
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 1 a 2
• 62/10 OÚ - dořešit prodej kůlny na pozemku 1083/2 v k.ú. Štěpánov
T: 12.1.
• 76/19 OÚ zajistit studii protipovodňových opatření na toku potoka Sitka – Ku., taj.
T: 12.1.
• 85/8 st. - zajistit prohlídku vod. toků na území obce Štěpánov a svoláním povodňové komise
T:
• 87/8 st. - zapracovat Havarijní plán Sběrného dvora Štěpánov do Povodňového plánu obce
T: 12.1.
• 91/5 OÚ - jednání ve věci získání pozemků pro cyklostezku Březce – Černovír.
T: 12.1.
• 93/10 OÚ jednat s Povodím Moravy ve věci množ. průtoku vody v řece Oskavě přes obec Štěpánov. T:
• 94/1 OÚ – zadat zpracování studie řešení zemní vlhkosti v OD čp. 151.
T: 12.1.
• 1/24 RO – připomínkovat návrhy složení jednotlivých komisí Rady obce
• 2/6 st. – jednání ve věci případného získání nevyužitého materiálu z likvidace areálu Armády ČR
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.
3/1
bere na vědomí hospodaření obce za období 1. – 11. 2014.
3/2
schvaluje pojištění techniky pro svoz bioodpadu pro obec Štěpánov prostřednictvím společnosti OK GROUP
a.s. – pobočka Kroměříž, Kolárova 641/20, 767 01 Kroměříž.
3/3
bere na vědomí podání žádosti na opravu kříže před kostelem sv. Vavřince ve Štěpánově z programu podpory a
kultury památkové péče v Olomouckém kraji.
3/4
bere na vědomí informace starosty o podpoře akce „Bezpečně na silnici“ formou zakoupením výchovných
brožur pro žáky MŠ a ZŠ.
3/5
bere na vědomí ústní i písemné informace starosty a místostarosty ve věci „Svoz odpadu pro obec Štěpánov“ a
„Kompostárna pro obec Štěpánov“.
3/6
schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2010 o pravidelním provádění revizí elektrické instalace,
hromosvodů a přenosných elektrických spotřebičů s Václavem Čiklem, Březce 715, 783 13 Štěpánov, IČ
64954536.
3/7
schvaluje Plán inventur pro rok 2014.
3/8
schvaluje Smlouvu o technickém zajištění provozu autodopravy s TIEFENBACH s. r. o., Hnojice 87, 785 01
Šternberk, IČ 26849330.
3/9
pověřuje starostu připravit smlouvu s odpovědným zástupcem pro koncesovanou živnost, dle podmínek RO,
včetně podpisu, dle přílohy.
3/10
bere na vědomí cenové nabídky na elektronické zabezpečení kaple v Březcích.
3/11
schvaluje bezplatný pronájem nebytových prostor v areálu Sokolská dne 13. 12. 2014 SDH Štěpánov, za účelem
uspořádání „Výroční valné hromady“.
3/12
pověřuje OÚ zpracovat nabídku na vodorovné dopravní značení v prostoru parkoviště před NS Hruška.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta ………………..….……
Mgr. Jiří Šindler, starosta ……………..………….…
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