OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 102 v pondělí 13. 10. 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. 101
• 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.
102/1
bere na vědomí hospodaření obce za období 1. - 9. 2014 včetně stavů na běžných účtech obce a schvaluje
rozpočtová opatření č. 21, 22 a 23.
102/2
schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu č. 211/2014 se Zemědělským družstvem Unčovice, sídlo Litovel,
část Unčovice, 784 01 Litovel, IČ 00147630, za účelem zemědělské výroby na části pozemku parc. č. 102
v k.ú. Březce.
102/3
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ pro vodovodní přípojku
na poz. p.č. 1849/1, 1851 v k.ú. Štěpánov s L. a V. H., Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně.
102/4
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Obnova zeleně ve vybraných částech obce Štěpánov u Olomouce“
s firmou KHL-EKO, a. s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, IČ 26160277.
102/5
bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 od Krajského úřadu Olomouckého
kraje a děkuje zaměstnancům OÚ Štěpánov za jejich práci.
102/6
schvaluje bezplatný pronájem areálu v Benátkách OS Přátelé vodních ploch a toků za účelem uspořádání akce
Drakyáda dne 18. 10. 2014 a akce Halloween dne 1. 11. 2014.
102/7
schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1170 v k.ú. Štěpánov, evidenční číslo zahrádky 17, paní L. Č.,
Štěpánov, na dobu neurčitou od 1. 1. 2015.
102/8
doporučuje schválit v ZO Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti.
102/9
bere na vědomí oznámení rezignace na funkci jednatele společnosti Štěpánovská s. r. o. a pověřuje jednatele
svolat řádné zasedání Valné hromady společnosti Štěpánovská s. r. o. do 31. 12. 2014.
102/10
bere na vědomí negativní Sdělení k žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 931/3 a 1337 v k.ú. Štěpánov
od Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj.
102/11
bere na vědomí informace o rekonstrukci dešťové kanalizace u budovy I. stupně ZŠ Štěpánov a schvaluje
objednávku na provedení prací na rekonstrukci dešťové kanalizace firmou PRESBETON NOVA s. r. o.,
U Panelárny 594/6C, IČ 47152532 v částce 98.402 Kč včetně DPH.
102/12
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Územní plán obce Štěpánov č. 1118/10 ze dne 1.2.2010 mezi obcí a
Atelier Archplan Ostrava s.r.o., IČ 26863065, Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava.
102/13
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bere na vědomí předložené podklady na realizaci kamerového systému Obecní policie Štěpánov a schvaluje
objednávku na dodávku materiálu firmou VIAKOM CZ, s. r. o., Seifertova 996/31, 130 00 Praha 3, IČ
29038456 v částce 76.416 Kč včetně DPH.
102/14
schvaluje přijetí dotace z OPŽP (identifikační číslo EIS: IS SFZP 14176997) na realizaci akce
CZ.1.02/7.1.00/13.20515 Přírodní hřiště Štěpánov.
102/15
bere na vědomí předložené podklady na realizaci dětského hřiště a schvaluje objednávku na dodávku a montáž
herních prvků dodavatele Hřiště s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 BRNO,
IČ 28354303 v částce 114.000 Kč včetně DPH.
102/16
bere na vědomí výsledky voleb do Zastupitelstva obce Štěpánov.
102/17
schvaluje nákup sekacího stroje s nulovým poloměrem otáčení a hydraulicky výklopným zásobníkem na
posečenou trávu od firmy Daniš DavazTechnik s.r.o., Hulínská 265/ 30, 750 02 Přerov, IČ 28644875 a
pověřuje starostu vystavením objednávky.
102/18
bere na vědomí ústní zhodnocení činnosti Rady obce Štěpánov za období 2010 – 2014.

Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Svatopluk Vlk, místostarosta ……………………..

Jiří Běhal, starosta

……………………………
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