OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 29 v pondělí 11. 1. 2016
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. D. Malasková, Bc. L. Růžička, M. Vychodilová
D. Fryblík DiS., Bc. V. Kohoutek
Rada obce Štěpánov:
schválila navržený programu jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 28
•
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
• 15/2 OÚ – jednat ve věci koupi id. ½ pozemku p.č. 420/4 v k.ú. Štěpánov u Olomouce
• 27/7 mst. – omezení používání pyrotechnicky během roku
• 27/13 OÚ – bezúplatný převod vodovodu – Bohatovi
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schválit v ZO návrh OZV Požární řád.
neschválit v ZO úplatný převod vod. řadu na poz. p.č. 100/1
neschválit v ZO zápisy do kroniky obce za 2012 – 2013
schválit v ZO smlouvu o výpůjčce pro ZŠ
schválit v ZO dodatky k úvěrovým smlouvám – Sberbank CZ

29/1
bere na vědomí závěrečnou zprávu JSDH Štěpánov za rok 2015.
29/2
bere na vědomí vyjádření se starosty obce k žádosti Ministerstva vnitra České republiky, čj. 3109/2015/STEP.
29/3
na základě nových vyjádření od AK Ritter & Šťastný ruší své usnesení č. 21/5 ze dne 21. 9. 2015.
29/4
bere na vědomí informace o výběru zhotovitele na opravu kříže včetně sousoší v Březcích na pozemku p.č. 85
v k.ú. Březce a schvaluje výběr zhotovitele M. Beneše, bytem Na Kopci 110, Krčmaň, IČ 64955630, pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
29/5
bere na vědomí Výkaz činnosti strážníků Obecní policie Štěpánov ve dnech 15. 12 – 31. 12. 2015.
29/6
bere na vědomí vnitřní směrnici č. 28/2015 – Organizační řád Obecní policie Štěpánov s připomínkami.
29/7
schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 676/1 v k.ú. Štěpánov u Olomouce o výměře 21 m2 Ing.
J. V., Bohuňovice.
29/8
schvaluje bezplatný pronájem místnosti v OD Sokolská Klubu seniorů Štěpánov pro uskutečnění velikonoční
výstavy v době od 16. 3. – 21.3. 2016.
29/9
bere na vědomí zahájení příjmu žádostí o individuální dotaci z rozpočtu obce Štěpánov a doporučuje
žadatelům písemné podání žádostí dle podmínek směrnice č. 17/2015.
29/10
bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor od Stavební firma EKSTEIN s. r. o., Valdenská 490/33,
779 00 Olomouc – Nové Sady, IČ 28337531 a pověřuje asistenta odpovědí se zamítavým stanoviskem.
29/11
bere na vědomí žádost Azylu Kaira ve věci kamerového monitorování prostoru odchytových kotců a pověřuje
OÚ dalším jednáním.
29/12
bere a vědomí stanovení pevných termínů veřejných zasedání Zastupitelstva obce Štěpánov v roce 2016.
29/13
bere na vědomí informace starosty o zahájení administrace akce „Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka“.
29/14
schvaluje smlouvu s Česká spořitelna, a. s, Obrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na odkup trezoru
z bývalé pobočky ČS, a.s. ve Štěpánově, dle předložené nabídky.
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29/15
bere na vědomí informace starosty a tajemníka OÚ o nedodání návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2014 do
stanoveného termínu od Zastupitelstva obce Štěpánov a doporučuje zařadit do příštího zasedání zastupitelstva
obce jednání o kronice.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: Bc. Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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