OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 1 v pondělí 24. 11. 2014
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. L. Růžička, Bc. D. Malasková, M. Vychodilová, D. Fryblík
Hosté: B. Mádrová
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 103 a 104
• 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
102/3 schválit SoSB o zřízení věcného břemene – bezúplatně – L. a V. Holý
102/8 schválit Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti
1/1
bere na vědomí výpočet odstupného minulého starosty obce Štěpánov a souhlasí s jednorázovým vyplacením.
1/2
bere na vědomí stavy na běžných účtech obce s připomínkou a schvaluje rozpočtová opatření č. 26, 27 a 28.
1/3
bere na vědomí informace o úpravě rozpočtu škol a školských zařízení a účetní uzávěrky MŠ Štěpánov, Sídliště
555 a MŠ Štěpánov, Moravská Huzová 60.
1/4
schvaluje žádost o změny v rozpočtu finančních prostředků ZŠ Štěpánov, Dolní 597, 783 13 Štěpánov, dle
přílohy.
1/5
schvaluje bezplatný pronájem areálu v Benátkách Spolku přátel vody, Štěpánov, na akci „Rozsvícení vánočního
stromu“ v Benátkách dne 29. 11. 2014 od 16:00 do 20:00 a schvaluje bezplatný pronájem kina Spolku přátel
vody, Štěpánov, na akci „Mikulášská nadílka“ dne 3. 12. 2014 a zároveň schvaluje finanční příspěvek Spolku
přátel vody, Štěpánov, dle přílohy.
1/6
bere na vědomí zrušení výběrového řízení na akci „Dešťová kanalizace – kostel sv. Barbory“.
1/7
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise uvedeného v přílohách č. 1 a 2.
1/8
schvaluje provést zpevnění plochy části pozemku 1851 v k. ú Štěpánov M. a R. L., Liboš, za podmínek
vydaných odborem správy majetku obce.
1/9
doporučuje schválit v ZO žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 195 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
celkové výměře 258 m2 v k.ú. Štěpánov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 42, 128 00 Praha 2.
1/10
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ pro vodovodní přípojku na
poz. p.č. 55/1 v k.ú. Březce s A. a Ing. J. K., Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně.
1/11
schvaluje odměny ředitelů příspěvkových organizací, dle přílohy.
1/12
bere na vědomí navýšení sazby za pronájem orné půdy, schvaluje novou Přílohu č.1 smlouvy o nájmu pozemků
ze dne 12. 12. 2012 s ZD Bohuňovice, V Drahách 648, 783 14 Bohuňovice, IČ 60320818 a pověřuje starostu
podpisem.
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1/13
bere na vědomí Protokol o kontrole ČIŽP o nakládání s podzemními a odpadními vodami Obce Štěpánov.
1/14
bere na vědomí Zápis se setkání zástupců městských a obecních policií 10. 11. 2014 v Olomouci.
1/15
bere na vědomí informace o šíření nebezpečných rostlin a pověřuje starostu zjistit možnosti zabezpečení šíření
nebezpečných rostlin na území obce Štěpánov a místních částí.
1/16
bere na vědomí informace Exekutorského úřadu Olomouc o převzetí agendy soudního exekutora Mgr. Ing.
Radima Opletala soudním exekutorem Mgr. Janem Valentou.
1/17
schvaluje bezplatný pronájem kostela sv. Barbory ředitelství ZŠ za účelem uskutečnění Vánočního koncertu
hudební skupiny ŠTĚP dne 15. 12. 2014.
1/18
schvaluje bezplatný pronájem prostor místního kina dne 19.12.2014 od 8.00 – 13.00 hod. ředitelství ZŠ
Štěpánov k uskutečnění výchovného koncertu skupiny ABRAKA MUZIKA pro žáky základní školy.
1/19
schvaluje bezplatný pronájem prostor v OD v Moravské Huzové dne 28. 11. 2014 pro Sdružení IMPULS při
MŠ v Moravské Huzové na akci „Rozsvícení vánočního stromečku“ s programem v Moravské Huzové.
1/20
schvaluje bezplatný pronájem kostela sv. Barbory ředitelství ZŠ za účelem uskutečnění Vánočního koncertu
pěveckého sboru Pelčata dne 19. 12. 2014.
1/21
bere na vědomí poskytnutí příspěvku k uskutečnění plánovaných koncertů Kruhu přátel hudby na sezónu
2014/2015 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadace Český hudební fond, Besední 3,
118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ 61381390, dle přílohy.
1/22
bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly vedení matričních knih a sbírek listin na OÚ Štěpánov.
1/23
bere na vědomí informace o průběhu administrace akce „Kompostárna a svoz bioodpadů“ a doporučuje
schválit v ZO Smlouvu č. 14187324 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci
Operačního programu Životního prostředí, se SFŽP ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, na akci
„Kompostárna pro obec Štěpánov“.
1/24
pověřuje své členy připomínkovat návrhy složení jednotlivých komisí Rady obce.
1/25
bere na vědomí přerušení provozu MŠ Štěpánov, Moravská Huzová 60 v době vánočních prázdnin, a to od
22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.
1/26
schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu s M. a J. H., Štěpánov.
1/27
schvaluje smlouvu na dodávku elektrické energie pro objekty ve vlastnictví obce Štěpánov se společností
Amper Market, a. s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ 24128376 a schvaluje smlouvu na dodávku
plynu pro objekty ve vlastnictví obce Štěpánov se společností Pražská plynárenská, a. s. , Národní 37, 110 00
Praha 1 – Nové Město, IČ 60193492, dle příloh.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík

Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

………………….………..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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