OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 32 v pondělí 22. 2. 2016
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, M. Vychodilová, Bc. D. Malasková, D. Fryblík DiS,
Bc. V. Kohoutek
Omluveni: Bc. L. Růžička
Rada obce Štěpánov:
schválila navržený programu jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 31
•
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

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

schválit v ZO návrh OZV Požární řád.

32/1
schvaluje smlouvu o pronájmu reklamního času č. S1601 s GOLD OFFICE s. r. o., Ondřejova 489/13, 779 00
Olomouc, IČ 25386212 pro uskutečnění reklamní kampaně na obrazovkách na tř. Svobody a ul. Jeremenkova
v Olomouci.
32/2
schvaluje smlouvu o realizaci divadelního představení s Divadlo jednoho herce, René Josef, tř. E. Beneše 1546,
500 12 Hradec Králové dne 27. 5. 2016.
32/3
bere na vědomí žádost o užívání příjezdové cesty, čj. 285/2016 a pověřuje OÚ dalším jednáním s termínem do
31. 3. 2016.
32/4
schvaluje registraci obce Štěpánov do Asociace provozovatelů kina, z. s., Politických vězňů 445/13, 266 01
Beroun.
32/5
bere na vědomí vyjádření AK Ritter & Šťastný k žádosti M. L. o ukončení exekučního řízení, čj. 228/2016.
32/6
bere na vědomí informace starosty o jednání s M. D. , provozovatelem hanácké televize BLIK a vydavatelem
hanáckých novin.
32/7
bere na vědomí informace o výběru dodavatele na zpracování dokumentace na zateplení BD čp. 604 v ul.
Nadjezdová ve Štěpánově za účelem realizace výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce a schvaluje předloženou nabídku s nejnižší částkou 48.500,- Kč bez DPH s Královská obchodní s. r. o.,
Králová 83, 783 91 Medlov, IČ 47977451.
32/8
bere na vědomí Zápis z jednání ze dne 4. 2. 2016 v věci publikace Paměti obce Březce a Sborník Štěpánov 2016
a schvaluje objednávku na výrobu publikací.
32/9
schvaluje vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise, dle příloh.
32/10
schvaluje pronájem Kina Štěpánov dne 15. 4. 2016 Bc. V. K., Štěpánov.
32/11
schvaluje vnitřní směrnici č. 6/2016 pro vydávání periodického tisku včetně Přílohy č. 1.
32/12
bere na vědomí informace tajemníka o výsledku Veřejné výzvy na osazení pracovního místa „knihovník /
knihovnice“.
32/13
schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace MŠ Štěpánov, Moravská Huzová 60, Štěpánov
a pověřuje OÚ uložit dokument o výši odměny jako zapečetěnou přílohu zápisu v režimu ochrany osobních
údajů dle příslušné právní normy.
32/14
schvaluje bezplatný pronájem části pozemku parc. č. 128 v k.ú. Moravská Huzová D. G., Štěpánov jako osobě
ZTP na období od 8. 3. 2016 do 31. 12. 2018, s výpovědní dobou 1 měsíc.
32/15
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OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
bere na vědomí informace místostarosty z jednání ze dne 11. 2. 2016 s J. T., Štěpánov o bezúplatném převodu
vodovodu a tlakové kanalizace do majetku obce.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: Bc. Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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