OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 10 v úterý 7. 4. 2015
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. D. Malasková, Bc. L. Růžička, M. Vychodilová. D. Fryblík DiS,
Bc. V. Kohoutek
Hosté: L. Pacáková, Mgr. K. Vacek, H. Kráčmarová
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 9
• 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

T 05/15
T 05/15
T 04/15
T 04/15
T 31.5.
T 04/15

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.
10/1
pověřuje starostu a OÚ dořešit prodej pozemku 1083/2 včetně stavby v k.ú. Štěpánov.
10/2
bere na vědomí informace o protipovodňových opatřeních na potoku Sitka.
10/3
bere na vědomí na základě jednání s Povodím Moravy, s.p. informace starosty o stavu vodních toků na území obce
Štěpánov a pověřuje starostu svolat prohlídku těchto toků v období říjen 2015 – únor 2016.
10/4
bere na vědomí Změnový list č. 1 na akci „Obnova zeleně ve vybraných částech obce Štěpánov u Olomouce“ a
souhlasí s výsadbou v náhradních lokalitách.
10/5
schvaluje podání žádosti o dotační titul v oblasti podpory prevence kriminality u Olomouckého kraje.
10/6
neschvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve 3. ročníku na období od 20. 4. – 30. 6. 2015 školního roku
2014/2015.
10/7
neschvaluje Žádost o dofinancování platu topiče ZŠ Štěpánov, Dolní 597, Štěpánov a pověřuje OÚ prověřit možnost
zabezpečení topiče pro ZŠ z vlastních zdrojů obce.
10/8
schvaluje bezplatný pronájem prostor místního kina dne 22.4.2015 od 7.00 – 14.00 hod. ředitelství ZŠ Štěpánov
k uskutečnění výchovného pořadu MOTANI pro žáky školy.
10/9
schvaluje Smlouvu o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl s Národní filmový archiv, Malešická 12,
130 00 Praha 3, IČ 00057266.
10/10
bere na vědomí informace k časovému posunu započetí měřičských terénních prací spojených s diagnostikou
vozovky v uličce „U Majdového“.
10/11
schvaluje nákup sekacího stroje Kubota G23HD a schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
10/12
bere na vědomí stanovisko ČS, a. s, region Severní Morava, Nová Karolina Park, 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava,
k možné finanční spoluúčasti na úpravě vstupních dveří do budovy místního kina, dle přílohy.
10/13
bere na vědomí informace starosty o pozvání na pracovní jednání se zástupci dotčených obcí při zpracování zakázky
„Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci aglomerace ITI“.
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10/14
jmenuje Bc. Luďka Růžičku členem Kulturní a sportovní komise.
10/15
pověřuje starostu projednat s Obecní policí možnosti zabezpečení dozoru u MŠ Štěpánov, Sídliště 555 a Mor. Huzová
60 a ZŠ Štěpánov.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.

Zapsal: Bc. Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

………………….………..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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