OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 30 v pondělí 25. 1. 2016
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. D. Malasková , M. Vychodilová, Bc. L. Růžička,
D. Fryblík DiS., Bc. V. Kohoutek
Rada obce Štěpánov:
schválila navržený programu jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 29
•
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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28/4

T 02/16
T 02/16
T 02/16
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T 02/16
T 02/16

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

30/1
bere na vědomí výsledek šetření Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, čj.
136/2016/STEP a dopis Ing. J. P. čj. 55/2016/STEP pro zastupitelstvo obce.
30/2
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise, dle přílohy.
30/3
bere na vědomí Svozový plán odpadů obce Štěpánov na rok 2016 včetně vyhlášených dnů svozu nebezpečného
odpadu.
30/4
schvaluje Dohodu o provedení práce s novým správcem místního kina J. J. na rok 2016.
30/5
jmenuje vedoucím organizační složky obce Kino Štěpánov Bc. Vojtěcha Kohoutka.
30/6
schvaluje mimořádné odměny za celoroční práci v roce 2015 pro organizační složku obce Kino Štěpánov M.
Ch. a J. J a pověřuje OÚ uložit dokument o výši odměn jako zapečetěnou přílohu zápisu v režimu ochrany
osobních údajů dle příslušné právní normy.
30/7
bere na vědomí nabídku hromadné změny dodavatelů energií.
30/8
bere na vědomí žádosti o sponzorské dary a schvaluje darovací smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol
Štěpánov, Základní školou Štěpánov a TJ Sokol Družstevník Moravská Huzová, dle příloh.
30/9
schvaluje bezplatný pronájem nebytových prostor v OD Mor. Huzová dne 30. 1. 2016 od 15:00 do 20:00 hod.
na akci „Výroční schůze“ a pronájem nebytových prostor v OD Mor. Huzová dne 13. 2. 2016 od 12:00 do
12:00 dne 14. 2. 2016 na akci „XI. fotbalový ples“ pro TJ Sokol Družstevník Moravská Huzová.
30/10
schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1169 v kú Štěpánov u Olomouce, evidenční číslo zahrádky 35 a 42,
L. Č., Štěpánov na dobu neurčitou od roku 2016.
30/11
schvaluje bezplatný pronájem místního kina dne 20. 2. 2016 od 8:15 do 12:00 hod. na akci „Členská schůze“
pro Český rybářský svaz, místní skupina č. 4 Štěpánov.
30/12
schvaluje bezplatný pronájem prostor v OD Moravská Huzová dne 24. 1. 2016 v době od 14:00 do 18:00 hod na
akci „Dětský maškarní karneval“, dne 6. 5. – 7. 5. 2016 na akci „Oslavy Dne Matek“, dne 25. 11. 2016 na akci
„Rozsvícení vánočního stromečku“ a dne 3. 12. 2016 na akci „Mikuláš“, pro Spolek IMPULS při MŠ
v Moravské Huzové.
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30/13
souhlasí s umístěním stavby RD na pozemku parc. č. 139/3 v k.ú. Březce s podmínkou, že stavba bude
provedena dle schválené projektové dokumentace a dotčené plochy budoiu uvedeny do původního stavu.
30/14
bere na vědomí upozornění VHS Sitka o stavu kapacity ČOV Štěpánov a souhlasí s povolováním žádostí o
připojení na tlakovou kanalizaci ve vlastnictví obce Štěpánov.
30/15
bere na vědomí informace o možnostech čerpání dotací pro obce v období 2016/2017 ze strukturálních fondů
EU.
30/16
bere na vědomí grafický návrh znaku a praporu místní části Březce a souhlasí s užíváním znaku a praporu pro
prezentaci místní části Březce.
30/17
neschvaluje vyvěšení tibetské vlaky a připojení se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: Bc. Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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