OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 12 v pondělí 4. 5. 2015
Přítomni:
Hosté:

Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. D. Malasková, M. Vychodilová., Bc. L. Růžička,
D. Fryblík DiS, Bc. V. Kohoutek
K. Tázlerová

Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 11
• 94/1 OÚ – zadat zpracování studie řešení zemní vlhkosti v OD čp. 151.
• 1/20 st. – další jednání ve věci zamezení šíření nebezpečných rostlin na katastru obce Štěpánov
• 4/1 st. – jednání ve věci cyklostezky Březce – Černovír
• 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
• 7/6 st. – jednat ve věci případné rekonstrukce odsvěceného kostela sv. Barbory
• 10/1 st.+OÚ – prodej pozemku 1083/2 včetně stavby
• 10/7 OÚ – možnosti zabezpečení topiče ZŠ z vlastních zdrojů obce.

T 05/15
T 05/15
T 05/15
T 06/15
T 31.5.
T 06/15
T 05/15
T 09/15

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.
8/4 schválit v ZO OZV č. 5/2015 o zákazu podomního prodeje.
9/5 schválit v ZO Jednací řád finančního výboru zastupitelstva obce dle předloženého návrhu FV.
Ostatní body byly splněny.
12/1
schvaluje finanční podporu z rozpočtu obce ve formě dotací spolkům na rok 2015, dle přílohy.
12/2
bere na vědomí informace starosty o změně veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Olomouc o výkonu
přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků a schvaluje Dohodu č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy
se Statutární město Olomouc, Horní náměstní 583, 779 11 Olomouc, IČ 299308, dle přílohy.
12/3
doporučuje schválit v ZO darovací smlouvu pro bezúplatný převod pozemku.č. 1857/3 o výměře 1238m2 z
pozemku p.č. 1857/1 o celkové výměře 8397m2 vše v k.ú. Štěpánov u Olomouce z vlastnictví Olomouckého
kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc do vlastnictví obce Štěpánov. Náklady s prodejem související uhradí
nabývající.
12/4
doporučuje schválit v ZO darovací smlouvu na převod pozemků p.č. 686/145, 687/19, vše v k.ú. Štěpánov u
Olomouce, z vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace do vlastnictví obce.
12/5
doporučuje schválit v ZO darovací smlouvu na převod pozemků p.č. 1726/2, 1730/1, 1730/4, 1844/3, 1844/6,
1844/7, 1844/8, 1845/1, 1845/4, 1845/5, vše v k.ú. Štěpánov u Olomouce, z vlastnictví obce Štěpánov do
vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
12/6
schvaluje rozpočtová opatření č. 2 a č. 3, dle přílohy.
12/7
bere na vědomí dopis o Umístění značky vesnice Stádlo, čj. 967/2015/STEP a pověřuje Obecní policii
k prověření nových skutečností, dle přílohy.
12/8
schvaluje žádost provést zpevnění plochy části pozemku 864/4 v k.ú. Štěpánov panu A. Z., Štěpánov, za
podmínek vydaných majetkosprávním odborem obce a požadavků Stavebního úřadu Štěpánov, dle přílohy.
12/9
schvaluje bezplatný pronájem OD v Moravské Huzové dne 7. 5. 2015 pro Sdružení IMPULS při MŠ
v Moravské Huzové na akci“Oslava Dne matek“.
12/10
schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu, uzavřené s P. K., ke dni 30. 4. 2015 a zrušení předpisu nájemného.
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12/11
bere na vědomí posudek na Pamětní knihu obce Štěpánov od Doc. PhDr. Eduarda Droberjara, PhD., prof.
nadzw., dle přílohy.
12/12
pověřuje své členy připomínkovat Návrh projektu nového konceptu k obecnímu periodiku, jako podklad pro
nové znění vnitřní směrnice č. 6/2003 pro vydávání periodického tisku, dle přílohy.
12/13
schvaluje digitalizaci kronik obce od roku 1970 dále a schvaluje smlouvu se Spolkem Trend vozíčkářů
Olomouc, Lužická 7, IČ 61984680, dle přílohy.
12/14
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 493130138 o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS
s ATLAS consulting spol. s r. o., Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 46578706, dle
přílohy.
12/15
schvaluje objednávku 10 ks Hanáckého kalendáře 2016, dle přílohy.
Všechna usnesení mimo bodu 12/1 byla přijata jednomyslně
Zapsal: Vojtěch Kohoutek

Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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