OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 17 v pondělí 29. 6. 2015
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. Luděk Růžička, M. Vychodilová, Bc. D. Malasková,
D. Fryblik, DiS., Bc. V. Kohoutek
Rada obce Štěpánov
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 16:
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.
• 14/6 st. – jednat ve věci výstavby nového bytového domu
• 15/2 OÚ – jednat ve věci koupi id. ½ pozemku p.č. 420/4 v k.ú. Štěpánov u Olomouce
• 15/3 st. – jednat ve věci smlouvy o pronájmu váhy od ZD Unčovice v areálu Štěpánov

T 06/15
T 31.8.
T 08/15
T 08/15
T 09/15
T 31.8.
T 31.8.
T 07/15

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.
16/7
neschválit v ZO úplatný převod vod. řadu na poz. p.č. 100/1
Ostatní body byly splněny.
17/1
RO schvaluje přijetí dotace na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sboru
dobrovolných hasičů obce Štěpánov, schvaluje spolufinancování obce ve výši minimálně 60% z celkových
nákladů a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ
60609460.
17/2
RO schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na
poštu číslo 982707-1864/2012 s Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983.
17/3
RO bere na vědomí nabídku na odkup U-rampy a pověřuje OÚ dalším jednáním.
17/4
RO bere na vědomí zprávu z VŘ, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky investiční akce „Dešťová
kanalizace M. Huzová-dokončení s částí tlakové kanalizace“, schvaluje výběr dodavatele stavebních prací
Sdružení RI STAV a VK-AQUA, Tři Dvory 49, 784 01 Litovel, IČ 25350366 a schvaluje Smlouvu o dílo č.
201513 v částce 3 564 133,- bez DPH.
17/5
RO bere na vědomí informace o projektu dokončení vodovodu ve Stádle a doporučuje variantu č. 2 –
bezúplatný převod části pozemků, pro další jednání s vlastníky pozemků.
17/6
RO bere na vědomí informace o úvěrech na tlakovou kanalizaci + vodovod a dešťovou kanalizaci a schvaluje
zrušení úvěru na dešťovou kanalizaci v Mor. Huzové ve výši 3,25 mil. Kč a pověřuje starostu k jednání o
uzavření dodatku č. 7 na prodloužení úvěru na tlakovou kanalizaci + vodovod.
17/7
RO bere na vědomí zprávu z VŘ, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky akce „Štěpánov-rekonstrukce
chodníku ul. Horní“, schvaluje výběr dodavatele stavebních prací PRESBETON Nova, s.r.o., U panelárny
594/6C, 779 00 Olomouc, IČ 47152532 a schvaluje Smlouvu o dílo s cenou 3 495 998,90 Kč bez DPH.
17/8
RO schvaluje finanční podporu z rozpočtu obce ve formě dotace spolku/organizaci RESTOMA Štěpánov na rok
2015, dle přílohy.
17/9
RO schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Štěpánov, Dolní 597,
783 13 Štěpánov, IČ 70928622 do rezervního fondu v celé výši 465 182,34 Kč.
17/10
RO neschvaluje sloučení 4. ročníků základní školy pro školní rok 2015/2016.
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17/11
RO bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výbor č. 3/15 ze dne 16. 6. 2015, čj. 1507 a Zápis z jednání
Kontrolního výboru ze dne 8. 6. 2015, čj. 1573.
17/12
RO bere na vědomí nabídku vánoční výzdoby pro obec Štěpánov od Ateliér Maur s. r. o., Libušínská 575/82,
326 00 Plzeň, IČ 25241885.
17/13
RO bere na vědomí přípravu jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2015/2016.
17/14
RO bere na vědomí nabídku Gold Office, Ondřejova 489/13, 772 00 Olomouc, IČ 25386212 a pověřuje
asistenta dalším jednáním o možnosti velkoplošné reklamní projekce.
17/15
RO bere na vědomí nabídku na venkovní fitness sestavy od COLMEX s. r. o., Kubelkova 1224/42, 130 00
Praha 3 – Žižkov a pověřuje OÚ prověřit možnosti umístění v obci.
17/16
RO bere na vědomí získání certifikátu „Zdravé české dřevo“.
17/18
RO bere na vědomí informace starosty o možnostech výroby stolních kalendářů obce Štěpánov.
17/19
RO bere na vědomí předložené návrhy zápisů do kroniky obce za rok 2012 a 2013 od kronikáře obce, vyslovuje
nespokojenost s obsahem zápisů a pověřuje starostu pozvat kronikáře na další jednání Rady obce Štěpánov dne
20. 7. 2015.
17/20
RO schvaluje termín dílčích kontrol hospodaření u příspěvkové organizace Základní škola Štěpánov, Dolní 597,
783 13 Štěpánov, IČ 70928622.
17/21
RO neschvaluje úhradu zvýšených nákladů na zhotovení územní studie Na Nivách, Březce formou Projektová
činnost ve výstavbě, Dipl. arch. Pierre Busch, Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava Poruba, IČ 63036657.
17/22
RO bere na vědomí uzavření MŠ Štěpánov, Sídliště 555, 783 13 Štěpánov v době prázdnin od 1. 8. – 31. 8.
2015.
17/23
RO bere na vědomí výsledky diagnostiky vozovky místní komunikace Štěpánov – U Majdového provedenou
společností PavEx Consulting, s. r. o., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ 63487624 a pověřuje OÚ dalším jednáním
v souvislosti s výsledky diagnostiky.
17/24
RO schvaluje rozpočtové opatření č. 9, dle přílohy.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně
Zapsal: Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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