OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 14 v pondělí 18. 5. 2015
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. D. Malasková, M. Vychodilová, Bc. L. Růžička, D. Fryblík,
DiS, Bc.V. Kohoutek
Hosté:
Mgr. K. Vacek, L. Snášelová, K. Tázlerová
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 12, 13
•
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.
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P. – realizace výkupu pozemků pro akci „napřímení“ chodník a cyklostezka – Pac.
schválit bezúplatný převod z vlastnictví Ol. kraje do vlastnictví obce – Březecká – Pac.
schválit v ZO návrh OZV Požární řád.
schválit v ZO OZV č. 5/2015 o zákazu podomního prodeje.
schválit v ZO Jednací řád finančního výboru zastupitelstva obce dle předloženého návrhu FV.
schválit v ZO darovací smlouvu pro bezúplatný převod pozemku.č. 1857/3
schválit v ZO darovací smlouvu na převod pozemků p.č. 686/145, 687/19
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

14/1
bere na vědomí informace starosty o plánovaném postupu zamezení šíření nebezpečných rostlin na katastru obce
Štěpánov.
14/2
bere na vědomí informace starosty a místostarosty z jednání se zástupci Agentury pro rozvoj střední Moravy a
Magistrátu města Olomouce, Ing. Losertem a Ing. Petříkem, ve věci cyklostezky Březce – Černovír.
14/3
schvaluje Přílohu č. 3 „Redakční činnost“ vnitřní směrnice č. 6/2015 pro vydávání periodického tisku.
14/4
bere na vědomí hospodaření obce v období 1. - 4. 2015, stavy bankovních účtů a schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
14/5
bere na vědomí informace o výběrovém řízení akce DK - kostel sv. Barbory a schvaluje předloženou SoD č.
1/STEP/2015 v částce 189 499,73 bez DPH s firmou RI STAV s.r.o., Tři Dvory 49, 784 01 Litovel, IČ 2530366.
14/6
bere na vědomí informace starosty o možnostech výstavby nového bytového domu na ulici Dolní a pověřuje
starostu dalším jednání.
14/7
schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu č. 97/2015 mezi obcí Štěpánov a ZD Unčovice se sídlem Litovel, část
Unčovice, PSČ 784 01 IČ: 00147630.
14/8
schvaluje pronájem části pozemku parc. č.1172 v k.ú. Štěpánov, evidenční číslo zahrádky 9, panu P. H., Štěpánov
na dobu neurčitou.
14/9
schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 676/1 v k.ú. Štěpánov u Olomouce o výměře 103 m2 panu Ing. J.
V., Bohuňovice.
14/10
schvaluje Smlouvu o zajištění školení a ubytování při provádění rekvalifikace pro pracovní činnost Strážník obecní
a městské policie.
14/11
schvaluje vyřazení bezúplatně získaného majetku, 10 ks stolních PC a 2 ks tiskáren HPLJ 1100A, od Česká
republika – Ministerstvo obrany dle návrhu inventarizační komise, dle přílohy.
14/12
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise, dle přílohy.
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14/13
bere na vědomí změnu odepisování majetku v příspěvkové organizaci Základní škola Štěpánov, Dolní 597, 783 13
Štěpánov.
14/14
schvaluje finanční podporu z rozpočtu obce ve formě dotací spolkům na rok 2015, dle přílohy.
14/15
bere na vědomí odstoupení předsedkyně Klubu rodičů s dětmi Sylvie Vykydalové z funkce k 31. 5. 2015 a jmenuje
Martinu Sweney novou předsedkyní Klubu rodičů s dětmi od 1. 6. 2015.
14/16
bere na vědomí dopis od přátel z Polska.
14/17
bere na vědomí informace k převodu inženýrských sítí na pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce a
pověřuje OÚ v této věci dále jednat.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně
Zapsal: Vojtěch Kohoutek

Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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