Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511

Usnesení Zastupitelstva obce Štěpánov č. 2, ze dne 4. 12. 2014
2/1/14
ZO Štěpánov schvaluje použití záznamového zařízení pro potřebu vytvoření zápisu z dnešního jednání.
2/2/14
Zastupitelstvo obce Štěpánov schvaluje předložený program zasedání s vynecháním bodu programu č. 13
a schvaluje hlasovat o každém usnesení zvlášť.
2/3/14
ZO Štěpánov volí návrhovou komisi ve složení - předseda: Mgr. Miloslav Martinovský, člen Bc.
František Toman.
2/4/14
ZO Štěpánov volí ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Luděk Růžička a Petr Bartoň.
2/5/14
ZO Štěpánov bere na vědomí kontrolu usnesení ZO č. 25 s tím, že všechny body jsou splněny mimo
bodů: 152/9/07 - realizace výkupu pozemků pro akci chodník a cyklostezka podél „Napřímení silnice“,
23/21/14 – doplnění zápisů do kroniky za rok 2010 a 2011 v termínu do 31. 10. 2014 a 23/22/14 – svolání
schůzky fungujících spolků v místní části Moravská Huzová starostou obce do 30. 9. 2014.
2/6/14
ZO Štěpánov bere na vědomí kontrolu usnesení rady obce č. 100 - 104 s vysvětlením připomínek.
2/7/14
ZO Štěpánov schvaluje výši odměn a příplatků za počet obyvatel pro neuvolněné funkcionáře obce, dle
přílohy, s platností od 1. prosince 2014. Odměny členům rady obce a místostarostovi budou vypláceny
měsíčně ve výplatních termínech zaměstnanců obce. Odměny členům zastupitelstva obce, předsedům a
členům výborů budou vypláceny měsíčně.
2/8/14
ZO Štěpánov volí předsedu Kontrolního výboru Ing. Zdeňka Bartoše.
2/9/14
ZO Štěpánov volí předsedu Finančního výboru Mgr. Petru Novákovou.
2/10/14
ZO Štěpánov bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1. – 11. 2014 a hospodaření
s volnými finančními prostředky obce a schvaluje rozpočtové opatření č. 29.
2/11/14
ZO Štěpánov bere na vědomí informace o průběhu administrace akce „Kompostárna a svoz bioodpadů“
a schvaluje 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“.
2/12/14
ZO schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ pro vodovodní přípojku na poz.
p.č. 1849/1, 1851 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s L. a V. H., Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně.
2/13/14
ZO Štěpánov schvaluje „Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě“ pro vodovodní přípojku na poz. p.č.
1200 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s J. T., Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu.
2/14/14
ZO Štěpánov schvaluje „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.
2/15/14
ZO Štěpánov schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 195 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o celkové výměře 258 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2.
2/16/14
ZO Štěpánov schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8006463/002“ pro
stavbu Štěpánov, Nádražní, Porteš, kabel NN na poz. p.č. 1200, 1849/2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce
s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupená firmou ELMO-SA,
spol.s.r.o., Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc, IČ 47977001.
2/17/14
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ZO Štěpánov schvaluje Dohodu o zrušení služebnosti inženýrské sítě, mezi obcí Štěpánov a KM Reality
s. r. o., Velkomoravská 184/43, 779 00 Olomouc – Povel, IČ 26863677, zastoupená Karlem Markem.
2/18/14
ZO Štěpánov schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby s ARRIVA MORAVA a. s.,
Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25827405.
2/19/14
ZO Štěpánov schvaluje Dodatky č. 1 ke smlouvám o výpůjčce příspěvkovým organizacím ze dne
9.
12. 2010, pro ZŠ Štěpánov, MŠ Štěpánov, Sídliště 555 a MŠ Štěpánov, Moravská Huzová 60.
2/20/14
ZO bere na vědomí výpočet nákladů na odvoz komunálního odpadu a sazbu místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
souhlasí se zněním OZV č. 4/2013 i pro rok 2015.
2/21/14
ZO Štěpánov schvaluje zástupce pro firmu Vodohospodářská společnost Sitka s.r.o., Vinohradská
2288/7, Šternberk, IČ 47150891 starostu obce a jako náhradníka místostarostu obce a to na celé funkční
období.
2/22/14
ZO Štěpánov schvaluje zástupce pro MAS Moravská cesta, z. s., Svatoplukova 16, 784 01 Červenka, IČ
27037932 starostu obce a jako náhradníka místostarostu obce a to na celé funkční období.
2/23/14
ZO Štěpánov schvaluje zástupce pro firmu STEFA, s.r.o., Březecká 101/3, 783 13 Štěpánov, IČ
25815423 starostu obce a jako náhradníka místostarostu obce a to na celé funkční období.

Ve Štěpánově dne 4. 12. 2014

Mgr. Miloslav Martinovský, předseda návrhové komise:

…………………………….

Mgr. Jiří Šindler, starosta

…………………………….
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