OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 7 v pondělí 23. 2. 2015
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. L. Růžička, Bc. D. Malasková, M. Vychodilová, D. Fryblík
Hosté: Mgr. P. Huták, Mgr. S. Vlk
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 6
• 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
• 4/1 st. – jednání ve věci cyklostezky Březce – Černovír
T 3/15
• 5/10 mst. - jednat ohledně tvorby nového Strategického a rozvojového plánu obce
• 6/9 OÚ – dořešit majetkoprávní vztahy pozemků obce s občany, kteří je využívají
T 31.5.
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.

7/1
bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací za období 1. – 12. 2014.
7/2
odvolává z funkce jednatele společnosti Štěpánovská s. r. o. Mgr. Svatopluka Vlka a jmenuje novým
jednatelem Mgr. Jiřího Šindlera.
7/3
revokuje usnesení č. 98/6 ze dne 1. 9. 2014 a doporučuje zařadit do rozpočtu 2015 finanční prostředky na
realizaci volnočasových aktivit mládeže v obci Štěpánov.
7/4
schvaluje konání sportovních akcí Štěpánovský duatlon 2015, Štěpánovská pětka a Štěpánovský duatlon
mládeže 2015 dne 19. 4. 2015 na území obce Štěpánov.
7/5
bere na vědomí informace o možném zhotovení fotoprezentace a fotodokumentace obce jako dokumentačního
materiálu pro potřeby obce Štěpánov.
7/6
bere na vědomí informace o případné rekonstrukci odsvěceného kostela sv. Barbory a pověřuje starostu dalším
jednáním.
7/7
bere na vědomí informace od společnosti Energreen Projekt s. r. o. o dodání techniky akce „Kompostárna pro
obec Štěpánov“.
7/8
souhlasí s kácením stromů v majetku obce na pozemku p.č. 364/1 (1ks buku) k.ú. Štěpánov u Olomouce a na
pozemku p.č. 853/15 (1ks lípy) v k.ú. Moravská Huzová, místní část Benátky 1 ks, dle přílohy.
7/9
pověřuje své členy připomínkovat Zásady pro vydávání periodického tisku jako podklad pro aktualizaci
směrnice č. 6/2003 pro vydávání periodického tisku ze dne 1. 9. 2003 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2009.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: David Fryblík
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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