OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 26 v pondělí 30. 11. 2015
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. D. Malasková, M. Vychodilová, L. Růžička (od 15.20),
D. Fryblík DiS., Bc. V. Kohoutek
Hosté:
F. Kubis, Ing. Vizina (IREA s. r. o.)
Rada obce Štěpánov:
schválila navržený programu jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 25:
•
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
• 14/6 st. – jednat ve věci výstavby nového bytového domu
90/17
16/7

T 31.12
T 02/16
T 31.12

schválit v ZO návrh OZV Požární řád.
neschválit v ZO úplatný převod vod. řadu na poz. p.č. 100/1

26/1
doporučuje schválit v ZO Kupní smlouvu na koupi id. ½ pozemku p.č. 420/4 – zahrada o celkové výměře 4 163
m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce od p. Z. K., Štěpánov.
26/2
schvaluje rozpočtové opatření 24.
26/3
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-8002596/VB-015b pro
stavbu Štěpánov, Horní – stavební úprava NNk, NNv, č. IV-12-8007479/VB-001b pro stavbu Štěpánov, Horní,
Žaloudík – nová DTS, VNk, NNk na poz. p.č. 1425, 1436/1, 1463, 1839/1, 1849/1, 1849/14, 1849/15, 1850,
1851, 1860/36 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
zastoupená společností SB Projekt, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 27767442, DIČ CZ27767442
26/4
bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje schválit
v ZO a vydat.
26/5
bere na vědomí informace starosty o odkupu spoluvlastnického podílu id. 22/100 k celku věci nemovité,
zapsané na LV č. 1118, k.ú Štěpánov u Olomouce, na adrese Horní 444/7, 783 13 Štěpánov a doporučuje
schválit v ZO koupi.
26/6
schvaluje bezplatný pronájem prostor místního kina dne 15. 12. 2015 od 9:30 – 13:00 hod ředitelství ZŠ
Štěpánov k uskutečnění výchovného vánočního koncertu skupiny ABRAKA MUZIKA pro žáky školy.
26/7
bere na vědomí žádost o individuální dotaci od Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková
organizace, Nové Zámky 2, Mladeč, 784 01 Litovel.
26/8
bere na vědomí Protokol o kontrole MŠ Štěpánov, Sídliště 555, 783 13 Štěpánov, IČ 70640106.
26/9
bere na vědomí informace z jednání zástupce obce AK Ritter & Šťastný s JUDr. Rozmánkem, ve věci převodu
vodovodu a kanalizace do vlastnictví obce v ulici Na Rybníčku, Štěpánov.
26/10
schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací ZŠ Štěpánov, MŠ Štěpánov, Sídliště 555 a MŠ Štěpánov,
Mor. Huzová 60 za rok 2015 a pověřuje OÚ uložit dokument o výši odměn jako zapečetěnou přílohu zápisu
v režimu ochrany osobních údajů dle příslušné právní normy.
26/11
bere na vědomí přehled nedoplatků ke dni 24. 11. 2015.
26/12
bere na vědomí žádost o mimořádnou finanční podporu organizační složce obce – Klub rodičů s dětmi a
neschvaluje poskytnutí finančních prostředků.
26/13
schvaluje prodloužení termínu předložení vyúčtování dotace pro spolky/organizace T.J. Sokol Štěpánov, Azyl
Kaira a TJ Sokol Družstevník Moravská Huzová.
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26/14
bere na vědomí žádost o povolení zřízení posilovny v OD v Mor. Huzové od Sdružení IMPULS a pověřuje
místostarostu dalším jednáním.
26/15
schvaluje podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podání
Žádosti o pořízení zadání pro zpracování územní studie „ul. Horní“ Magistrátem města Olomouce.
26/16
bere na vědomí informace o přípravě výběrového řízení na dostavbu kanalizace a vodovodu obce Štěpánov
včetně předložené zadávací dokumentace a doporučuje schválit v ZO zadávací dokumentaci zpracovanou
IREA s.r.o. Šumperk, Mánesova 17, 78701 Šumperk, IČ48390062 v předloženém znění.
26/17
bere na vědomí informace o výběru dodavatele na realizaci terénních úprav kompostárny a schvaluje
objednávku dle předložené cenovou nabídky v částce 200 000,- Kč bez DPH s firmou Tiefenbach s.r.o., Hnojice
87, 785 01 Hnojice, IČ 26849330.
26/18
bere na vědomí poděkování od OO PČR Šternberk obecní policistce L. S. za příkladnou spolupráci.
26/19
schvaluje stanovení limitu na pokladně kompostárny ve výši 5 000.- Kč, s povinností odvádět 1x měsíčně tržbu
do hlavní pokladny Obce Štěpánov, a to i v případech, kdy bude limit pokladny překročen.
26/20
jmenuje Bc. Vojtěcha Kohoutka koordinátorem kulturního programu Hodů 2016, včetně přípravy a pověřuje
starostu podpisem příslušných smluv o zprostředkování pořadů dle kulturního programu.
26/21
schvaluje pronájem areálu Chovatelů Sboru dobrovolných hasičů Štěpánov na akci „Výroční valná Hromada“
dne 12. 12. 2015.
26/22
bere na vědomí informace o zpracování žádosti o dataci na investiční akci „Štěpánov, rekonstrukce chodníku ul.
Horní – 2., 3., etapa“ a schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. IWWA350/2015 ze dne 19. 5. 2015
s IWWA, s. r. o., Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž., IČ 27678202.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.

Zapsal: Bc. Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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