OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 20 v pondělí 31. 8. 2015
Přítomni: Mgr. M. Martinovský, M. Vychodilová, Bc. L. Růžička, D. Fryblík DiS., Bc. V. Kohoutek
Omluveni: Mgr. J. Šindler, Bc. D. Malasková
Hosté:
Ing. J. Přidal, J. Škrla
Rada obce Štěpánov:
schvaluje navržený program jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 19:
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

T 08/15
T 31.8.
T 08/15
T 08/15
T 09/15
T 09/15
T 09/15
T 09/15
T 09/15
T 09/15

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.
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
Ostatní body byly splněny.
90/17
8/4
9/5
16/7
19/9
19/10
19/11
19/12
19/13
19/14

20/1
schvaluje rozpočtová opatření č. 14, 15 a 16.
20/2
bere na vědomí zprávu Kruhu přátel hudby, organizační složky obce Štěpánov, za koncertní sezonu 2014/2015,
schvaluje výši cen vstupného na koncertní sezonu 2015/2016 a pověřuje OÚ připravit pro KPH tisk
permanentek.
20/3
schvaluje Nařízení obce Štěpánov č. 4/2015 o zákazu podomního prodeje na území obce s účinností od 1. 10.
2015.
20/4
bere na vědomí zprávu tajemníka o úpravě platových tříd zaměstnanců obce Štěpánov.
20/5
doporučuje schválit v ZO kupní smlouvu na pozemek p.č. 474 v k.ú. Štěpánov u Olomouce, včetně nemovitosti
čp. 129, s K. Z., Štěpánov.
20/6
doporučuje schválit v ZO koupi id. ½ pozemku p.č. 420/4 – zahrada o celkové výměře 4.163 m2 v k.ú.
Štěpánov u Olomouce od Z. K., Štěpánov, za cenu 275 Kč/m2 a náklady s prodejem související.
20/7
bere na vědomí zápis z jednání lokality „Na Rybníčku“ ze dne 21. 8. 2015 na OÚ ve Štěpánově.
20/8
bere na vědomí informace AK Ritter & Šťastný k řešení problému s prodejem pozemku 1083/2 včetně stavby.
20/9
souhlasí s umístěním RD na pozemku p.č. 532/89 v k.ú Štěpánov u Olomouce s podmínkou, že stavba bude
provedena dle schválené projektové dokumentace a dotčené plochy stavbou budou uvedeny do původního stavu.
20/10
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OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3201/2009 3202/2009 5454/2009 5458/2009 o nájmu pozemků ze dne
26.8.2009 s ZD Unčovice se sídlem Litovel, část Unčovice, PSČ 784 01 IČ 00147630.
20/11
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5025/2010 o nájmu pozemků ze dne 15.11.2010 s ZD Unčovice se sídlem
Litovel, část Unčovice, PSČ 784 01 IČ 00147630.
20/12
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 338 ze dne 15.10.2013 s ZD Unčovice se sídlem Litovel, část Unčovice,
PSČ 784 01 IČ 00147630.
20/13
neschvaluje finanční podporu z rozpočtu obce ve formě dotace spolku/organizaci Arny Gym Club Štěpánov.
20/14
schvaluje ukončení vedení pamětní knihy boce Štěpánov vedené v letech 1946 – 2014 a pověřuje OÚ jejím
uložením do archivu.
20/15
schvaluje termín konání hodů sv. Vavřince pro rok 2016 ve dnech 12. – 14. 8. 2016.
20/16
bere na vědomí nabídky na dodávku komponentů pro kamerový systém MŠ Sídliště a přírodní hřiště s herními
prvky a schvaluje výběr dodavatele Stasanet s. r. o., Pod Vyšehradem 115/6, 147 00 Praha 4, IČ 28179579
s cenou 64.939,49 Kč včetně DPH.
20/17
schvaluje zpracování sborníku obce na rok 2016 s obsahem „Dějiny a paměti místní části Březce“ jako publikaci
k výročí zmínky o obci Dr. Miroslavem Koudelou, archivářem Oblastního archivu v Olomouci a schvaluje
navrhovanou Dohodu o provedení práce, dle přílohy.
20/18
bere na vědomí informace starosty o uskutečněných jednáních v záležitostech obce Štěpánov.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.

Zapsal: Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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