OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 8 v pondělí 9. 3. 2015
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, M. Vychodilová, Bc. D. Malasková, Bc. L. Růžička (od 16.35)
D. Fryblík, DiS, Bc. V. Kohoutek
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 7
• 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
T
• 6/9 OÚ – dořešit majetkoprávní vztahy pozemků obce s občany, kteří je využívají
T 31.5.
• 7/6 st. – jednat ve věci případné rekonstrukce odsvěceného kostela sv. Barbory
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.
8/1
jmenuje členy Redakční rady Bc. V. Kohoutka, Mgr. I. Novotnou, B. Krmelovou, K. Tázlerovou, O. Hladiše, D.
Fryblíka a předsedu Mgr. J. Šindlera.
8/2
schvaluje provozní směrnici č. 6/2015 pro vydávání periodického tisku.
8/3
bere na vědomí hospodaření obce v období rozpočtového provizoria 01.- 02. 2015 a stavy na běžných účtech
obce Štěpánov.
8/4
doporučuje schválit v ZO OZV č. 5/2015 o zákazu podomního prodeje.
8/5
schvaluje Smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem jako vzor pro zprostředkování pořadů dle kulturního
programu hodů sv. Vavřince 2015 a pověřuje starostu podpisem.
8/6
bere na vědomí informace o výběru dodavatele na zpracování územní studie Březce – Veselský, lokalita Na
Nivách a schvaluje výběr zhotovitele Projektová činnost ve výstavbě, Dipl. arch. Pierre Busch, Marie Majerové
1697/11, 708 00 Ostrava Poruba, IČ 63036657 a pověřuje starostu podpisem objednávky.
8/7
schvaluje bezplatný pronájem areálu Sokolská včetně technického vybavení pro Kroužek mladých přátel
myslivosti a ochránců přírody Štěpánov – Poštolky na akci „soutěž o Zlatou srnčí trofej“ dne 16. 5. 2015.
8/8
bere na vědomí informace o neuhrazení nájemného a schvaluje ukončení nájemní smlouvy v případě
neuhrazení do 31. 3. 2015.
8/9
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ pro přípojku tlakové
kanalizace na poz. p.č. 1849/15 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s manž. L. a J. K., J. B., Štěpánov. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně.
8/10
nemá námitek proti realizaci připravované stavby „Štěpánov, Horní, 2. etapa – úprava NNk, NNv“ č. IE-128003510, dle přílohy.
8/11
bere na vědomí informace starosty ohledně zákona 159/2006 o střetu zájmů.
8/12
bere na vědomí informace o možnosti pořízení zemědělské a komunální techniky pro obce s dotací 85%,
v rámci podpory OPŽP od Ministerstva životního prostředí.
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8/13
bere na vědomí nesplnění usnesení ZO č. 23/21/14 v části „ukládá kronikáři obce předložit radě obce ke
schválení návrhy zápisů do kroniky za roky 2012 a 2013 v termínu do 31. 12. 2014“ a ukládá kronikáři obce
předložit uvedené návrhy RO do 30. 4. 2015.
8/14
bere na vědomí dopis od přátel z družebního města Środa Ślaska a pověřuje starostu dalším jednáním o
možnosti účasti zástupců obce Štěpánov na akci „Festival Kultury Ludowej“ ve dnech 25. – 26. 7. 2015
v Polsku.
8/15
bere na vědomí dopis od Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o možnosti účasti HZS na akcích
měst a obcí v roce 2015.
8/16
bere na vědomí informace starosty o možnosti prezentace obce Štěpánov v publikaci Encyklopedie Česká
republika – města a obce a schvaluje objednávku 2 ks.
8/17
bere na vědomí informace od Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jiří Valenta, soudní exekutor, Dr. Milady
Horákové 496/27, 779 00 Olomouc o stavu exekuce proti povinnému M. L..
8/18
bere na vědomí nabídku Ireny Talpové, Reklama & Marketing Olomouc, Družební 7, 779 00 Olomouc, IČ
68900571 na výrobu prezentačních materiálů obce Štěpánov, dle přílohy.
8/19
pověřuje tajemníka aktualizací webových stránek obce do 30. 4. 2015.
8/20
bere na vědomí vyjádření Olomouckého kraje k žádostem obce Štěpánov o dotaci z programu Obnova
kulturních památek a Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji, kdy nebylo
žádostem vyhověno.
8/21
bere na vědomí úplnou uzavírku silnice č. II/447, III/4472 a III/4473 v obci Žerotín potřebnou k realizaci stavby
„Kanalizace Žerotín“, dle přílohy.
8/22
bere na vědomí zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014.
8/23
schvaluje podání žádosti z „Programu péče o krajinu“ na akci „liniová výsadba stromů“, podél cesty na
pozemku 399/16, 399/12, 251/27 v k.ú. Stádlo.
8/24
schvaluje finanční dar J. S., Štěpánov, za zhotovení fotoprezentace a fotodokumentace obce, dle přílohy.
8/25
bere na vědomí stanovení pevných termínů veřejných zasedání Zastupitelstva obce Štěpánov v roce 2015, dle
přílohy.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: Bc. Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

………………….………..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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