OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Usnesení Rady obce Štěpánov č. 37 v pondělí 18. 4. 2016
Přítomni:
Omluveni:

Mgr. J. Šindler, Mgr. M. Martinovský, M. Vychodilová, D. Fryblík, DiS, Bc. V. Kohoutek
Bc. D. Malasková, Bc. L. Růžička

Rada obce Štěpánov:
schválila navržený programu jednání
provedla kontrolu usnesení RO č. 35, 36
• 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
•
• 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 05/16
T 05/16

schválit v ZO návrh OZV Požární řád.

37/1
nedoporučuje schválit v ZO koupi id. ½ pozemku p.č. 420/4 – zahrada o celkové výměře 4 163 m2 v k.ú.
Štěpánov u Olomouce od Z. K., Štěpánov a pověřuje OÚ jednáním o dělení pozemku.
37/2
bere na vědomí informace starosty s jednání ve věci aktualizace projektové dokumentace na zateplení budovy
čp. 604 ve Štěpánově v majetku obce.
37/3
schvaluje Smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby s názvem „Dostavba tlakové
kanalizace a vodovodu v obci Štěpánov“ s Arrano Group s. r. o., U Kapličky 288/15, 779 00 Olomouc, IČ
26792303.
37/4
schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2010 o pravidelném provádění revizí elektrické instalace,
hromosvodů a přenosných elektrických spotřebičů s Václav Čikl, Březce 715, 783 13 Štěpánov, IČ 64954536.
37/5
bere na vědomí návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkové organizace
Mateřská škola Štěpánov, Sídliště 555, 783 13 Štěpánov.
37/6
schvaluje finanční podporu z rozpočtu obce ve formě dotací spolkům /organizacím /sdružením /kroužkům /
fyzickým a právnickým osobám na rok 2016, dle přílohy.
37/7
RO bere na vědomí odstoupení žadatele o finanční podporu z rozpočtu obce ve formě dotace od veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. D15 – 2016.
37/8
bere na vědomí vyjádření Osadního výboru místní části Březce a souhlasí s rozvrhem zvonění zvonu v kapli sv.
Jana Nepomuckého v Březcích.
37/9
schvaluje pronájem kina Štěpánov Danielu Přibáňovi, Daškova 3072/6, 143 00 Praha – Modřany, IČ 03490882
na akci „Furt na cestě s Danem – Trabantem napříč Tichomořím“ dne 26. 5. 2016, dle přílohy.
37/10
schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku pódia včetně zastřešení, osvětlení a ozvučení na vybrané akce obce
Štěpánov s VILO servis s. r. o., Rejskova 23, Olomouc, IČ 03081923.
37/11
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku a kotců pro psy s Karla Tázlerová, Benátky 193, 783 13
Štěpánov, IČ 60022442.
37/12
schvaluje Smlouvu o vzájemném soužití v prostoru ČOV Benátky s VHS Sitka, s. r. o., Vinohradská 2288/7,
785 01 Šternberk, IČ 47150891, Karla Tázlerová, Benátky 193, 783 13 Štěpánov, IČ 60022442 a Obec
Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511.
37/13
souhlasí se zastřešením garáže na pozemku p.č. 634 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s podmínkou, že stavba bude
provedena dle schválené projektové dokumentace.
37/14
schvaluje smlouvu o dílo č. 37/14/2016 - RO s Pavel Skála, Světlá Hora 419, 793 31 Světlá Hora, IČ 41378482
na opravu výtluků na místních komunikacích v obci Štěpánov a místních částech.
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37/15
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8018494/SoSBVB/1 Štěpánov, Hybešova 16, Lebeděv – příp. kNN na
poz. p.č. 941 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
zastoupená firmou Elpremont elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice za jednorázovou úhradu
5400 Kč + DPH.
37/16
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ pro vodovodní přípojku
na poz. p.č. 1849/2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce s B. R., Štěpánov. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně.
37/17
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8010470/2 pro stavbu
Březce, RD, Hepnar – stavební úprava NNk na poz. p.č. 247, 260 v k.ú. Březce s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupená společností Emontas s.r.o., Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc,
IČ 25883551, DIČ CZ25883551, za jednorázovou úhradu 1 210 Kč + DPH.
37/18
doporučuje schválit v ZO „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ pro přípojku vodovodu a
tlakové kanalizace na poz. p.č. 55/1, 261/3 v k.ú. Březce s M. P., Kroměříž. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně.
37/19
doporučuje schválit v ZO vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise, dle přílohy.
37/20
bere na vědomí výsledky e-aukce na dodavatele zemního plynu pro obec Štěpánov a její příspěvkové
organizace od 1. 1. 2017 a souhlasí s přihlášením do e-aukce na dodavatele elektřiny pro období po 1. 1. 2017.
37/21
souhlasí s umístěním mobilních kontejnerů na textil v obci Štěpánov a vybraných místních částech v rámci
projektu „Mobileco“, dle přílohy.
37/22
bere na vědomí dopis čj. 917/2016 z Povodí Moravy, s. p., Záplavové území Oskavy km 0,000 – 45,206.
37/23
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
37/24
souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu průzkumem trhu na akci „Vypracování projektové
dokumentace – Bytový dům ul. Dolní ve Štěpánově“.
Všechna usnesení mimo bodu 37/6 byla přijata jednomyslně.
Zapsal: Bc. Vojtěch Kohoutek
Mgr. Miloslav Martinovský, místostarosta

……………………….…..

Mgr. Jiří Šindler, starosta

……………………………
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