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

Usnesení Zastupitelstva obce Štěpánov č. 4, ze dne 19. 2. 2015
4/1/15
ZO Štěpánov schvaluje použití záznamového zařízení pro potřebu vytvoření zápisu z dnešního jednání.
4/2/15
ZO Štěpánov schvaluje program zasedání a schvaluje hlasovat o každém usnesení zvlášť.
4/3/15
ZO Štěpánov volí návrhovou komisi ve složení - předseda: Bc. František Toman, členové: Bc. Dana
Malasková, Petr Bartoň.
4/4/15
ZO Štěpánov volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Petra Nováková a Marcela Vychodilová.
4/5/15
ZO Štěpánov bere na vědomí kontrolu usnesení ZO č. 3 s tím, že všechny body jsou splněny mimo bodů:
152/9/07 - realizace výkupu pozemků pro akci chodník a cyklostezka podél „Napřímení silnice“.
4/6/15
ZO Štěpánov bere na vědomí kontrolu usnesení rady obce č. 1 - 5 s vysvětlením připomínek.
4/7/15
ZO Štěpánov schvaluje 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.
4/8/15
ZO Štěpánov schvaluje podání žádosti o koupi pozemku p.č. 1082 – ostatní plocha o celkové výměře
6 599 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce od Českých drah, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15
Praha 1, IČ 70994226.
4/9/15
Zastupitelstvo obce Štěpánov revokuje usnesení č. 3/7/14 ze dne 22. 12. 2014. a schvaluje Ing. Vladimíra
Brodského jako určeného zastupitele pro činnosti týkající se územního plánování v souladu s § 6 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
4/10/15
Zastupitelstvo obce Štěpánov si v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
samostatně ověřilo, že pořízený Územní plán Štěpánov není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schváleno vládou ČR usnes. č. 929 ze dne 20. 7. 2009),
b) s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje,
vydanými usnesením č. UZ/21/32/2008 Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 ve znění
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané usnesením č. UZ/19/44/2011
dne 22. 4. 2011,
c) výsledkem řešení rozporů - pozn. žádné nebyly,
d) se stanovisky dotčených orgánů,
e) se stanoviskem krajského úřadu.
4/11/15
Zastupitelstvo obce Štěpánov vzalo na vědomí, kapitolu „g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a
veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ v opatření obecné
povahy, ve které jsou uvedeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit.
4/12/15
Zastupitelstvo obce Štěpánov schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a návrh
vyhodnocení připomínek, které jsou nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy, jako jeho
přílohy č. 1 a č. 2.
4/13/15
Zastupitelstvo obce Štěpánov příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a
následujících, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Územní plán Štěpánov
formou opatření obecné povahy.
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4/14/15
ZO Štěpánov schvaluje novou zakladatelskou listinu společnosti Štěpánovská s. r. o. se sídlem Horní
444/7, 783 13 Štěpánov, kdy obchodní společnost Štěpánovská s.r.o. se podřizuje zákonu jako celku
postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
4/15/15
ZO Štěpánov bere na vědomí odstoupení Bc. Františka Tomana z funkce člena Finančního výboru obce
Štěpánov a volí novým členem Finančního výboru Petra Bartoně.
Ve Štěpánově dne 19. 2. 2015

Bc. František Toman, předseda návrhové komise:

…………………………….

Mgr. Jiří Šindler, starosta

…………………………….
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