OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 31 ve čtvrtek 11. 2. 2016
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, M. Vychodilová, D. Fryblík DiS., Bc. V Kohoutek,
Bc. L.Růžička
Omluveni: Bc. D. Malasková
Rada obce Štěpánov:
schválila navržený programu jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 30
•
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
90/17
16/7
27/17
28/3
28/4

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

31/1
doporučuje schválit v ZO Souhlasné prohlášení o vlastnictví díla a Prohlášení vlastníka pozemku o vzdání se
nároku na úhradu na bezúplatný převod vodovodního řadu v délce 115m na pozemku p.č. 100/1 v k.ú. Březce od
J. a L. B., Březce.
31/2
bere na vědomí Žádost o doplnění podkladů od Ministerstva vnitra České republiky, čj. 249/2016.
31/3
schvaluje Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb ze dne 2. 2. 2016 a schvaluje Dohodu o
ukončení Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb ze dne 3. 3. 2003, obě s Knihovna města
Olomouce, příspěvková organizace, nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc, IČ 00096733.
31/4
bere na vědomí odpisový plán na rok 2016 Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková
organizace, Štěpánov, IČ 70640114.
31/5
bere na vědomí žádost M. L., čj. 228/2016 a pověřuje starostu vyžádat si písemné právní stanovisko AK Ritter
& Šťastný k dané záležitosti.
31/6
schvaluje pronájem OD Stádlo dne 20.2. 2016 pro SDH Stádlo, za účelem konání Hasičského plesu.
31/7
bere na vědomí informace starosty o záměru vytvořit architektonickou studii na revitalizaci Obchodního centra
Štěpánov.
31/8
bere na vědomí aktualizovanou studii pro obec Štěpánov „Studie energetického hospodářství obce - FS“
zhotovitele ENUPRO, s. r. o., Holická 1173/49a, 779 Olomouc – Hodolany, IČ 01525662 a doporučuje
schválit v ZO navržený postup energetických opatření.
31/9
bere na vědomí žádost Statutárního města Olomouc zastoupeného společností HOR-invest, s.r.o., Tovární
1129/41a, 779 00 Olomouc, IČ 27779793 ve věci stavby „Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka“.
31/10
doporučuje souhlasit ZO se záměrem stavby „Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka“, která bude
realizována na základě projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované HOR-invest, s.r.o., Tovární
1129/41a, 779 00 Olomouc, IČ 27779793 a projektové dokumentace pro stavební povolení, která se bude
následně zpracovávat.
31/11
bere na vědomí, že majetkoprávní vypořádání dotčených částí pozemků stavbou „Chomoutov – vazba na
Březce, cyklostezka“, které jsou v majetku obce Štěpánov, parc.č. 673/72, k.ú. Chomoutov, LV 732, výměra
9811m² dotčená plocha 311m² zp. užití ZPF a parc.č. 337, k.ú. Březce, LV 10001, výměra 20364m² dotčená
plocha 14m² zp. užití silnice, proběhne na základě vzájemného jednání Obce Štěpánov se Statutárním městem
Olomouc.
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31/12
bere na vědomí stanovisko AK Ritter & Šťastný k návrhu smlouvy o nájmu a provozování vodovodní a
kanalizační sítě obce Štěpánov s VHS Sitka, s. r. o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IČ 47150891.
31/13
bere na vědomí opatření k závadám a požadavkům zjištěným při inventarizaci k 31. 12. 2015.
31/14
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise, dle příloh.
31/15
bere na vědomí informace starosty o administraci projektu „Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Štěpánov“
a doporučuje schválit v ZO Smlouvu o dílo č. 201601 na zhotovení stavby „Dostavba kanalizace a vodovodu
v obci Štěpánov“ se zhotovitelem Sdružení RI-STAV, PRESSKAN a VK-AQUA, zastoupeném vedoucím
společníkem RI-STAV s.r.o., se sídlem Tři Dvory 49, 784 01 Litovel, IČ: 25350366, za smluvní cenu celkem
25.880.745, 86 Kč bez DPH a doporučuje po marném uplynutí lhůty pro podání námitek smlouvu o dílo
uzavřít.
31/16
schvaluje Smlouvu o výpůjčce elektronického výdejníku vody a odběru stolní vody ve vratném obalu se
ŠUMAVSKÝ PRAMEN distribuce Olomouc, s. r. o., Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice,
provozovna Blatec 129, 783 75 Dub nad Moravou, IČ 26080419.
31/17
bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2015, dle přílohy.
31/18
schvaluje Žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor ze dne 8. 9. 2014 s M. S. do 30. 6. 2016,
dle přílohy.
31/19
schvaluje Smlouvu č. 2016019/2016 o zprostředkování vystoupení s Ivana Stebilová, umělecká agentura Garde,
M. Černobyla 2554, 438 01 Žatec, IČ 63131579.
31/20
bere na vědomí s připomínkou Zápis z jednání finančního výboru č. 1/16 ze dne 9. 2. 2016.
31/21
schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2015_120247 s OSA – Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč k uskutečněným koncertům Kruhu
přátel hudby Štěpánov.
31/22
souhlasí s kácením 3 ks thují v majetku obce na pozemku par. č. 914/1 v k.ú. Moravská Huzová.
31/23
bere na vědomí informace starosty o preventivní protipovodňové prohlídce toků v katastru obce Štěpánov.
31/24
bere na vědomí informace starosty o uskutečněných jednáních v záležitostech obce Štěpánov.
31/25
bere na vědomí vyjádření silničního správního úřadu obce Štěpánov k situaci v ulici „U Majdového“ ve
Štěpánově.
31/26
schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v OD Moravská Huzová se Spolek IMPULS při MŠ
Moravská Huzová, dle přílohy.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: Bc. Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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