OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 21 v pondělí 21. 9. 2015
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. D. Malasková. Bc. L. Růžička, M. Vychodilová,
Bc. V. Kohoutek
Omluveni: D. Fryblík, DiS.
Rada obce Štěpánov:
schválila navržený programu jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 20:
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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schválit v ZO návrh OZV Požární řád.
schválit v ZO Jednací řád finančního výboru zastupitelstva obce dle předloženého návrhu FV.
neschválit v ZO úplatný převod vod. řadu na poz. p.č. 100/1
schválit v ZO SoSB – přípojka TK – Vysoudil
schválit v ZO SoSB – přípojka TK – Škodovi
schválit v ZO SoSB – přípojka TK – Smrčkovi
schválit v ZO SoSB – přípojka TK – Richterovi
schválit v ZO SoSB – přípojka TK – Buškovi
schválit v ZO SouBS o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
Štěpánov, Horní, 2. etapa – úprava NNk, NNv s ČEZ Distribuce
schválit v ZO kupní smlouvu - Zvěřina
schválit v ZO koupi ½ pozemku p. č. 420/4 - Krylová

21/1
bere na vědomí hospodaření obce za období 1. – 8. 2015, stavy na běžných účtech a schvaluje rozpočtové
opatření č. 17, dle přílohy.
21/2
bere na vědomí zápis z Kulturní a sportovní komise ze dne 1. 9. 2015 včetně hodnocení Hodů 2015.
21/3
neschvaluje finanční podporu z rozpočtu obce ve formě dotace spolku/organizaci Hospic na Svatém Kopečku,
nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc, IČ 73634671 a pověřuje starostu odpovědí na žádost.
21/4
doporučuje schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu č. „11010-054505,
PVDSL5M_E05_M_STPN11_OK“ podzemní vedení veřejné komunikační sítě na pozemku p.č. 1849/2, 941
k.ú. Štěpánov u Olomouce s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3, IČ 04084063, zastoupená společností K.V.Z. spol. s r.o. se sídlem Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČ
00546178, za jednorázovou úhradu 9 600 Kč + DPH.
21/5
schvaluje cenu za prezentaci podnikatelských subjektů umístěnou na webových stránkách obce
www.stepanov.cz v záložce „Služby a firmy“ ve výši 500,- Kč/rok s výjimkou podnikatelů se sídlem podnikání
v k.ú. Štěpánov u Olomouce, Moravská Huzová, Březce a Stádlo, a to ve smyslu „Podpory podnikání v obci“
definované v rámci směrnice č. 6/2015 pro vydávání periodického tisku a schvaluje poplatek za uveřejnění
inzerce na webu obce v záložce „Aktuality“ ve výši 100,- Kč/ týden pro místní občany a podnikatele a 500,Kč/týden pro ostatní subjekty.
21/6
schvaluje úpravu hracího profilu místního kina ve Štěpánově z pravidelného na nepravidelný, dle přílohy.
21/7
schvaluje smlouvu č. P1-35/15 o poskytnutí nevýhradní licence k provozování pořadu ze záznamu s Česká
televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ 00027383 a pověřuje starostu podpisem.
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21/8
bere na vědomí dopis od L. N., Štěpánov.
21/9
pověřuje své členy připomínkovat do dalšího zasedání RO přidělení obecního bytu č. 7 v prvním poschodí
v domě č.p. 604, ul. Nadjezdová 50, dle seznamu žadatelů.
21/10
schvaluje odpovědné členy RO v rámci Přílohy č. 1 směrnice č. 2/2014 Oběh účetních dokladů a Přílohy č. 1
směrnice č. 5/2014 Kontrolní řád, dle přílohy.
21/11
schvaluje použití provozních prostředků ZŠ Štěpánov, určených na nákup kotle ve výši 110.000.- Kč pro
dofinancování úvazků pedagogů 4. ročníku základní školy a schvaluje použití finančních prostředků
z investičního fondu na nákup kotle v případě havárie současného.
21/12
schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Česká republika - Hasičský sbor Olomouckého kraje,
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, dle přílohy.
21/13
bere na vědomí termíny kontrol u příspěvkových organizací Mateřská škola Štěpánov, Sídliště 555, 783 13
Štěpánov a Mateřská škola Štěpánov, Moravská Huzová 60, 783 13 Štěpánov za rok 2015.
21/14
bere na vědomí protokoly o provedených interních kontrolách u ZŠ Štěpánov a OÚ Štěpánov, dle příloh.
21/15
bere na vědomí Zápis z jednání o možnosti prodeje kůlen na pozemku p.č. 1083/2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce
ze dne 2. 9. 2015, neschvaluje snížení ceny o 1/3 z nemovitosti poz. p. č. 1083/2 v k. ú. Štěpánov u Olomouce a
souhlasí s případným splátkovým kalendářem.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.

Zapsal: Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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