OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 6 v pondělí 9. 2. 2015
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. L. Růžička, Bc. D. Malasková, M. Vychodilová, D. Fryblík
Hosté:
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 5
• 62/10 OÚ - dořešit prodej kůlny na pozemku 1083/2 v k.ú. Štěpánov
T 3/15
• 76/19 OÚ zajistit studii protipovodňových opatření na toku potoka Sitka – Ku., taj.
T 3/15
• 85/8 st. - zajistit prohlídku vod. toků na území obce Štěpánov a svolat povodňovou komisi
T 3/15
• 93/10 OÚ jednat s Povodím Moravy ve věci množ. průtoku vody v řece Oskavě přes obec Štěpánov. T 31.3.
• 94/1 OÚ – zadat zpracování studie řešení zemní vlhkosti v OD čp. 151.
T 5/15
• 1/20 st. – další jednání ve věci zamezení šíření nebezpečných rostlin na katastru obce Štěpánov
T 3/15
• 3/9 st. – připravit smlouvu s odpovědným zástupcem pro konces. živnost, dle podmínek RO
T 28.2.
• 4/1 st. – jednání ve věci cyklostezky Březce – Černovír
T 3/15
• 5/10 mst. - jednat ohledně tvorby nového Strategického a rozvojového plánu obce
T 5/15
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.

T 23.2.

6/1
doporučuje schválit v ZO Povodňový plán obce Štěpánov, aktualizovaný o Havarijní plán Sběrného dvora
Štěpánov, dle příloh.
6/2
schvaluje smlouvu s odpovědným zástupcem pro koncesovanou živnost, dle podmínek RO Štěpánov.
6/3
bere na vědomí informace o návrhu realizace investičních akcí a zpracování projektových dokumentací na rok
2015 a schvaluje zařadit předložené návrhy investičních akcí a projektové dokumentace do rozpočtu obce na rok
2015.
6/4
bere na vědomí informace starosty ohledně prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Na Rybníčku.
6/5

schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 676/2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce o výměře 148
m2 P. a J. D., dočasně Olomouc.
6/6
schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1171 v k.ú. Štěpánov, evidenční číslo zahrádky 16 a parc.č. 1172
v k.ú. Štěpánov, evidenční číslo zahrádky 9 paní A. B., Štěpánov na dobu neurčitou.
6/7
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise, dle přílohy.
6/8
bere na vědomí nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci majetku obce Štěpánov a schvaluje navržená
opatření k závadám a požadavkům zjištěným při inventarizaci k 31. 12. 2014.
6/9
pověřuje OÚ dořešit u pozemků obce majetkoprávní vztahy s občany, kteří je využívají.
6/10
schvaluje poskytnutí věcného daru na X. Fotbalový ples TJ Sokol Družstevník Moravská Huzová dne 14. 2.
2015 a na 9. Muzikantský ples OS Benátky sever dne 13. 2. 2014, dle přílohy.
6/11
neschvaluje poskytnutí sponzorského daru do tomboly na I. Hasičský ples OSH Olomouc dne 27. 3. 2015.
6/12
bere na vědomí vyjádření se k protokolu interního auditu konaného dne 8. 12. 2014 v ZŠ Štěpánov, Dolní 597,
783 13 Štěpánov.
6/13
bere na vědomí Protokol o kontrole čj. KHSOC/00524/2015/OC/HDM, uskutečněné ve školní jídelně při ZŠ
Štěpánov, Dolní 597, 783 13 Štěpánov, kdy nebylo zjištěno porušení kontrolovaných povinností.
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6/14
schvaluje potvrzení certifikátů za úspěšné vyřízení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek
„Kompostárna pro obec Štěpánov“ a „Svoz biologického odpadu pro obec Štěpánov“ IWWAL consulting, Na
Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, IČ 29238935
6/15
neschvaluje vyvěšení tibetské vlajky a připojení se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
6/16
schvaluje nákup záložní baterie nouzového osvětlení v budově NS Hruška.
6/17
schvaluje použití znaku obce Štěpánov pro Kreativní kroužek M. Martinovské, za účelem zhotovení
symbolického dárku pro účastníky hodů sv. Vavřince ve Štěpánově v roce 2015.
6/18
bere na vědomí informace starosty o možné propagaci obce na vlastních materiálech obce Štěpánov.
6/19
bere na vědomí informace starosty o projektu Comenius 2014.
6/20
bere na vědomí informace o aktivní politice zaměstnanosti Úřadu práce České republiky, krajské pobočky
v Olomouci formou nástroje Veřejně prospěšných prací (VPP).
6/21
bere na vědomí zaslané nabídky svozu odpadů pro obec Štěpánov, dle příloh.
6/22
schvaluje Dodatek č. 24 ke Smlouvě o dílo 2805033 s Remit s. r. o., Uničovská 64, 785 01 Šternberk, IČ
48392243.
6/23
bere na vědomí termín zápisů dětí do mateřských škol ve Štěpánově, Sídliště 555 a Moravská Huzová 60, dne 9.
4. 2015, pro školní rok 2015/2016.
6/24
bere na vědomí informace o přípravě publikace Sborník Štěpánov 2015.
6/25
bere na vědomí objednávku tašek na třídění odpadů pro občany Štěpánova a jeho místních částí.
6/26
schvaluje Dodatek č. 2 k Mandátní sml. č. 01-2010-Mik ze dne 1. 2. 2010 s Ing. Martinou Miklendovou, Mjr.
Nováka 1263/35, 700 30 Ostrava – Hrabůvka pro zajišťování úkonů týkajících se územně plánovacích činností
pro nový Územní plán Štěpánov.
6/27
schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19. 1. 2004 se Školagro s. r. o., Černovír 332, 779 00
Olomouc, IČ 25360949.
6/28
bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014, dle přílohy.
6/29
bere na vědomí informace o zrušení veřejného telefonního automatu na ulici Dolní.
6/30
bere na vědomí informace starosty o publikaci Prezentace státních svátků v České republice a schvaluje
objednávku.
Všechna usnesení mimo bodu 6/15 byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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