OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 19 v pondělí 10. 8. 2015
Přítomni:

Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. Luděk Růžička, , Bc. D. Malasková, D. Fryblik, DiS., Bc. V.
Kohoutek
Omluveni: M. Vychodilová

Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 18:
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
• 17/3 OÚ – odkup U-rampy
• 17/6 st – jednat ve věci uzavření dodatku č. 7 na prodloužení úvěru na TK
• 18/13 st – jednat o zřízení přestupkové komise, případně nových podmínkách současné
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T 09/15
T 31.8.
T 31.8.

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.
19/1
neschvaluje na základě zákona č. 132/2006 Sb. návrhy zápisů do kroniky obce Štěpánov za roky 2012 a 2013 a
doporučuje ZO zařadit jednání o kronice obce do programu příštího jednání Zastupitelstva obce Štěpánov.
19/2
bere na vědomí informace o hospodaření obce za období 1. – 7. 2015, informace o stavech na běžných účtech a
schvaluje rozpočtová opatření č. 12 a 13.
19/3
bere na vědomí informace o administraci žádostí o dotace na Tlakovou kanalizaci a vodovod v Mor. Huzové a
Stádle a schvaluje podání žádosti o dotace na Ministerstvo zemědělství ČR v termínu do 14. 8. 2015.
19/4

RO bere na vědomí informace o přípravě výběrového řízení na dostavbu kanalizace a vodovodu obce
Štěpánov včetně předložené cenové nabídky a schvaluje příkazní smlouvu s IREA s.r.o. Šumperk,
Mánesova 17, 78701 Šumperk, IČ48390062 v částce 96 800 Kč s DPH .
19/5
bere na vědomí informace o průběhu stavby Dešťová kanalizace Moravská Huzová – dokončení s částí tlakové
kanalizace a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby s RI-STAV s. r. o., Tři Dvory 49, 784 01
Litovel, IČ 25350366.
19/6
bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2015.
19/7
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise, dle přílohy.
19/8
bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 1 akce „Intenzifikace provozu ČOV Štěpánov“, ze dne 22. 7. 2015.
19/9
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ pro přípojku tlakové
kanalizace na poz. p.č. 1833/2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s R. V., Olomouc. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně.
19/10
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene44 pro přípojku tlakové
kanalizace na poz. p.č. 1833/3 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s R. a M. Š., Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně.
19/11
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ pro přípojku tlakové
kanalizace na poz. p.č. 1833/4 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s D. a L. S., Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně.
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19/12
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene44 pro přípojku tlakové
kanalizace na poz. p.č. 1833/5 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s K. a K. R., Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně.
19/13
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene44 pro přípojku tlakové
kanalizace na poz. p.č. 1833/6 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s J. a D. B., Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně.
19/14
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu Štěpánov, Horní, 2.etapa - úprava NNk, NNv, č. č. IE-12-8003510/SOSB-006
na poz. p.č. 1849/1, 1850, 1851, 1586, 153, 169/2, 233/2 vk.ú. Štěpánov u Olomouce s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 za jednorázovou úhradu 96 200 Kč + DPH.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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