OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 34 v pondělí 21. 3. 2016
Přítomni: Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, Bc. D. Malasková, Bc. L. Růžička, M. Vychodilová,
Bc. V. Kohoutek
Omluveni: D. Fryblík, DiS.
Hosté:
F. Klein
Rada obce Štěpánov:
schválila navržený programu jednání
1. provedla kontrolu usnesení RO č. 33
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
•
• 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
• 32/3 OÚ – jednat ve věci užívání příjezdové cesty, č. j. 285/2016
90/17

T 30.6.
T 31.12.
T 04/16
T 05/16
T 05/16

schválit v ZO návrh OZV Požární řád.

34/1
bere na vědomí informace místostarosty ve věci vlastnictví památek místního významu - kříže v k. ú. Štěpánov
a pověřuje místostarostu dalším jednáním.
34/2
schvaluje rozpočtové opatření č. 2, dle přílohy.
34/3
bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 ze dne 8. 3. 2016.
34/4
bere na vědomí dopis od faráře J. Jaška.
34/5
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ.
34/6
schvaluje bezplatný pronájem prostor místního kina dne 21.4. 2016 od 07.00 – 12.00 hod. ředitelství ZŠ
Štěpánov k uskutečnění vzdělávacího pořadu MOTANI pro žáky školy.
34/7
schvaluje použití finančních prostředků KPH na provedení koncertu komorní hudby v rámci obecních slavnosti
v Březcích dne 13. 5. 2016 v kapli sv. Jana Nepomuckého.
34/8
doporučuje schválit v ZO prodej pozemku p.č. 227/2 o celkové výměře 75m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce
manž. Z., Štěpánov za cenu dle znal. posudku.
34/9
nedoporučuje schválit v ZO prodej pozemku části pozemku cca 100m2 z p.č. 108 o celkové výměře 229m2 v
k.ú. Březce manž. P., Štěpánov.
34/10
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-8002596/VB-060 pro
stavbu Štěpánov, Horní – stavební úprava NNk, NNv na poz. p.č. 1424 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, za jednorázovou úhradu 1 200 Kč +
DPH, č.j. 569/2016.
34/11
bere na vědomí informace o výběru dodavatele na zpracování územní studie Štěpánov - Horní a schvaluje
výběr zhotovitele Ing.arch. Aleš Palacký, Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČ 13646648 a
pověřuje starostu podpisem objednávky,
34/12
schvaluje vnitřní směrnici č. 58/2016.
34/13
bere na vědomí výsledek šetření odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky
č. j. MV-181695-17/ODK-2015 ze dne 3. 3. 2016.
34/14
souhlasí s realizací stavby RD na pozemku p.č. 48/1, 48/2 v k.ú. Březce s podmínkou, že stavba bude provedena
dle schválené projektové dokumentace a dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.
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34/15
nedoporučuje schválit v ZO nákup pozemku p.č. 1082/1 – ostatní plocha o celkové výměře 6 591m2 v k.ú.
Štěpánov u Olomouce od Českých drah, a.s., Nábřeží L.Svobody 1 222, 110 15 Praha 1 za cenu dle znaleckého
posudku.
34/16
souhlasí s realizací aukce na výběr dodavatele plynu od 1. 1. 2017.
34/17
souhlasí s výměnou sprchového koutu v OD č. p. 604, byt č. 1 v I. poschodí, dodavatelsky s tím, že úhradu
provede obec.
34/18
doporučuje schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800073889_1/VB s RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupená společností RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 27935311 za jednorázovou úhradu.
34/19
nemá námitky k dodatečnému povolení stavby samostatných kotelen „Sdružení panelových domů 545, 552, 553
a 554“.
34/20
bere na vědomí zprávu k bezúplatnému převodu vodovodu a tlakové kanalizace od J. T. a pověřuje OÚ
jednáním.
34/21
doporučuje svolat jednání přípravného výboru oslav založení obce Březce a Osadního výboru místní části
Březce ve věci organizace oslav založení obce Březce.
34/22
bere na vědomí zápis z jednání Kulturní a sportovní komise ze dne 15. 3. 2016 a informace starosty ke
kulturnímu programu Hodů sv. Vavřince ve Štěpánově 2016.
34/23
bere na vědomí informace starosty o pozvánce k závěrečné zkoušce nového strážníka OP.
34/24
bere na vědomí zprávu o stavu účetnictví Štěpánovské s. r. o., doporučuje svolat valnou hromadu a
doporučuje starostovi vyžádat stanovisko z trestněprávního pohledu.
34/25
ukládá tajemníkovi OÚ povinnost zabezpečit zveřejnění usnesení z jednání RO a ZO vždy do 7 dnů od jednání
na webu obce.
34/26
schvaluje smlouvu o dílo na zpracování biologicky rozložitelného odpadu s obcí Želechovice a pověřuje
starostu jejím podpisem.
34/27
bere na vědomí dopis od náměstkyně hejtmana Mgr. Yvony Kubátové ve věci možnosti financování zřízení
Mikrojeslí, čj. 704/2016.
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně.
Zapsal: Bc. Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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