Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 14. 2. 2017 v 18:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Boháčové Alena, Čuprová Saša, Horák Augustin, Bc. Juřík Ladislav, Mgr. Kobzová Ladislava, Mgr.
Kubík Vratislav, Mgr. Kubíková Stanislava, PaedDr. Kunčíková Šárka, Murčo Dušan, Opatřil Milan,
Ostrýž Otakar, Špaček Petr, Vícha Dušan

Omluveni:
Čupr Zdeněk, Stárek Pavel, Vícha Dušan

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a zařazení nových bodů
programu:
Revokace usnesení o prodeji vodního zdroje v Záskalí na pozemku par.č. 168/7 v k.ú. Švařec
Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nákup pozemků parcelní čísla 106/3 o výměře 362 m2,105/2 o výměře 214 m2, 103/2 o
výměře 89 m2, 103/3 o výměře 31m2, 108/1 o výměře 204 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou
od XXXXXXXXXXXXXXXXXXX za 30,- Kč/ m2
3. Zpráva o činnosti rady městyse; výborů a komisí; kontrola usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva městyse.
4. Inventarizace majetku městyse za rok 2016
5. Aktualizace účetních směrnic na rok 2017 a účtové osnovy pro rok 2017
6. Záměr č. 1,2/2017 - prodej pozemků Obci Ujčov, odkup pozemků od Obce Ujčov
7. Žádost o příspěvek na služby Rosa - denní stacionář a Charitní pečovatelská služba na rok
2017
8. Žádost o finanční příspěvek na činnost mladých hasičů jednotky SDH Štěpánov nad Svratkou
na rok 2017
9. Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina
10. Rozpočtová opatření č. 10/2016; 1/2017
11. Různé, diskuze, závěr.

K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a seznámila zastupitele s programem jednání.
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K bodu 2: Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení p. Augustin Horák a p.
Milan Opatřil.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Augustin Horák a p. Milan Opatřil.

Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčová Alena.

Hlasování:
Pro: 12 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - p. Dušan Murčo a p. Otakar Ostrýž. Hlasování:

Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu p. Dušana Murčo a p. Otakara Ostrýže.

Starostka městyse přednesla návrh na zařazení nových bodů programu:

bod č. 12: Revokace usnesení o prodeji vodního zdroje v Záskalí na pozemku
par.č. 168/7 v k.ú. Švařec Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bod č. 13: Nákup pozemků parcelní čísla 106/3 o výměře 362 m2,105/2 o výměře
214 m2, 103/2 o výměře 89 m2,103/3 o výměře 31 m2,108/1 o výměře 204 m2 v
k.ú. Štěpánov nad Svratkou od XXXXXXXXXXXXXXXXXXX za 30,- Kč/ m2
Hlasování:
Pro: 12 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení nových bodů programu:
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Revokace usnesení o prodeji vodního zdroje v Záskalí na pozemku par.č. 168/7 v
k.ú. Švařec Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nákup pozemků parcelní čísla 106/3 o výměře 362 m2,105/2 o výměře 214 m2,
103/2 o výměře 89 m2,103/3 o výměře 31 m2, 108/1 o výměře 204 m2 v k.ú.
Štěpánov nad Svratkou od XXXXXXXXXXXXXXXXX za 30,- Kč/ m2
K bodu č. 3: Zpráva o činnosti rady městyse; výborů a komisí
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse.
Na zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2016 bylo uloženo starostce městyse vyvolat jednání s
vedením nohejbalového klubu k podání žádosti o příspěvek na činnost s mládeží - jednání
proběhlo, žádost nohejbalového klubu ke dnešnímu dni podána nebyla.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva městyse.
Zpráva o činnosti rady městyse:
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse, seznámila zastupitele se závěry jednání:
1. Rada městyse vzala na vědomí informaci k ocenění v soutěži Nejkrásnější vánoční strom
Bystřička roku 2016.
2. Rada městyse vzala na vědomí informaci o ukončení administrace žádosti na nákup cisterny.
3. Rada městyse schválila Žádost o záštitu NOMENRUN 2017 dne 22. 4. 2017.
4. Rada městyse zamítla žádost Cup security o propagaci služeb - občané si zajišťují služby
individuálně dle své vlastní vůle.
5. Byla podepsána smlouva „Mobilní aplikace V OBRAZE", proběhlo školení pracovníků úřadu
starostky a místostarostky k administraci stránek, provedena revize a doplnění jednotlivých
složek a k dnešnímu dni byly staré stránky nahrazeny novými. Zároveň byla spuštěna dle
uzavřené smlouvy „Mobilní aplikace". Stránky budou průběžně doplňovány o činnost
zájmových sdružení, zapracovány budou i náměty a připomínky zastupitelů.
6. Rada městyse se zabývala prodejem vodního zdroje v Záskalí p. XXXXXXXXX - bude jednáno v
bodě č. 12.
7. Rada městyse nesouhlasila s vyvěšením záměru na prodej obecního pozemku p.
XXXXXXXXXXXXXXXX. Jde o uličku podél nemovitosti žadatele, která má zajišťovat
přístup SDH a ostatním obyvatelům části Močidla k Hodůnce.
8. Rada projednala žádost paní XXXXXXXXXX na financování vybavení pokojů (7.500,- - 8 tis.
Kč/1 pokoj - 4 pokoje minimálně + vymalování). Bylo doporučeno p. XXXXXXXXXXXX doložit
nabídku vybavení včetně cenové kalkulace. Zároveň bude třeba oslovit projektanta k
posouzení možného zbudování sociálního zařízení na jednotlivých pokojích. Dále se rada
zabývala revitalizací elektroinstalace v restauraci, do 20. 2. 2017 zpracován projekt a vlastní
práce budou uskutečněny v době 3. - 19. 3. 2017, kdy bude penzion uzavřen.
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9. Rada městyse schválila stanovení doby a místa pro uzavírání sňatků pro rok 2017.
10. Rada odsouhlasila formu poukazů pro seniory u příležitosti významného životního výročí,
první poukaz byl předán p. XXXXXXXXXXXXXXX.
11. Rada městyse schválila změnu pracovní doby na Poště Partner s platností od 1. 2. 2017;
dochází i na základě smlouvy s Českou poštou k rozšíření služeb.
12. Rada městyse neschválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet".
13. Rada městyse neschválila nabídku na rozšíření současného lokálního výstražného systému o
zabudování srážkoměru.
14. Rada městyse schválila cenovou nabídku na havarijní pojištění hasičských vozidel ve výši
4.905;- Kč.
15. Rada městyse schválila ceník dříví na 1. Q2017.
16. Rada projednala žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o opravu mostu v majetku Městyse
Štěpánov nad Svratkou. Tento most není v havarijním stavu, jak žadatelé uvádějí, lze provést
jeho opravu - vybetonovat nohu v řečišti na základě jim předaného materiálu a s jejich
pomocí, provést opravu zábradlí a provedení nátěru. Tento most zajišťuje přístup pouze k
jejich nemovitostem, lze uvažovat i o finančním podílu majitelů nemovitostí na opravě.
Návrh řešení opravy bude projednán na místě samém v jarních měsících.
17. Rada městyse schválila nákup kompresoru.
18. Rada se zabývala dostupností Geoportálu na webových stránkách - jsou všechny sítě kromě
plynu (neveřejný), dostupný je i ÚP, bude třeba dojednat dostupnost Změny č. 1 ÚP.
19. Na základě předběžného jednání byl podán požadavek na zpracování cenové nabídky: p.
XXXXX - nový rozvod vytápění v patře ÚM, výměna radiátoru a ventilu na ZS (kosmetika) a
plynové vytápění knihovny
p. XXXXXX - stavební úpravy včetně nových podlah ve stávajících prostorách kanceláří ÚM a
provedení dodělávek (oprava fasády, vstupní prostory-vlhké zdivo). Zahájení rekonstrukce je
naplánováno na měsíc květen a potrvá minimálně 6 až 8 týdnů, po tuto dobu bude kancelář
úřadu přemístěna do zasedací místnosti.
20. Rada městyse zamítla nabídku firmy NETPROMOTION na umístění klíčových slov na internetu
na předním místě za cenu 6.900,- Kč + DPH/rok.
21. Rada se zabývala přípravou projektu ZŠ na zbudování polytechnické učebny- zpracována
projektová dokumentace včetně rozpočtu, termín podání žádosti o dotaci byl do 14. 2. 2017,
žádost byla podána. Předpokládané náklady projektu jsou vyčísleny cca na 10 mil. Kč. Při
zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že stavbou dotčený pozemek p.č. 536/2
není vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Zároveň mezi zahradou MŠ a zahradou ZŠ je
pozemek v soukromém vlastnictví
p. XXXXXXXXXX. Dle předběžného jednání ředitele ZŠ s p. XXXXXXXXX bylo přislíbeno možné
odkoupení tohoto pozemku o rozloze 1.536 m2 pro účel školy a tím by bylo možné propojení
areálu školy.
22. Rada schválila Dodatek č. 1 Přílohy Smlouvy o výpůjčce ze dne 9. 6. 2009 - na pozemky
zahrad - 536/2,536/14(ZŠ) a 536/15(MŠ) v k.ú. Štěpánov nad Svratkou.
V roce 2009 byla schválena Smlouva o výpůjčce pozemků okolo školy a tyto pozemky do
smlouvy nebyly zahrnuty. Vzhledem k tomu, že jde o pozemky patřící do areálu školy a
budou dotčeny stavbou, rada souhlasila s jejich výpůjčkou.
23. Rada městyse schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace
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24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

„Sanace vnitřního líce AKU komor + návrh opravy střešního pláště nad AKU komorami" ve
výši 73.000,- Kč + DPH.
Rada městyse vzala na vědomí Žádost o vyjádření ve věci 12. Změny integrovaného povolení
Železárny Štěpánov, spol. s r.o. bez vyjádření.
Rada městyse projednala žádost o vyjádření k územnímu řízení - provádění výkopových prací
telekomunikačního vedení v Borovci. Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky nejsou v
majetku městyse, byl podán pouze požadavek na označení výkopů k zajištění bezpečnosti
obyvatel.
Rada městyse schválila pronájem bytu č.4 panu XXXXXXXXXXXXXXXXXXX k 1. 3. 2017.
Rada městyse se zabývala odkoupením pozemků od paní XXXXXXXXX, bude projednáno na
dnešním zasedání zastupitelstva v bodě č. 13.
Rada městyse schválila RO č. 1/17.
Rada městyse projednala zprávu o provedené kontrole ČIŽP dne 8. 2. 2017 ke kácení stromů
mimo lesní porosty - bez nedostatků.
Starostka městyse informovala radu o soudním sporu s Kavyl - pokračuje, projednávání
přesunuto do Brna.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.
Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl Mgr. Vratislav Kubík:
Od zasedání zastupitelstva v prosinci 2016 nebylo žádné jednání finančního výboru.

Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl p. Dušan Murčo:
Kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva zabýval inventarizací, nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Závěrečná zpráva bude projednána v bodě č, 4.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla Mgr. Stanislava Kubíková:
Kulturní komise od posledního zastupitelstva zabývala přípravou akcí na 1. pololetí roku 2017 masopust 25. 2., březen Česko čte dětem, příprava kulturního léta - zahájení 24. 6. 2017.
Připravováno zapojení do projektu Čistá Vysočina - stanovený termín 22. 4. 2017, je třeba upřesnit
konkrétní trasy úklidu (směr Vysoká skála, podél silnice č. 19 k Lesoňovicím, z Olešničky směr Ujčov),
svoz odpadu zajistí SUS. Při úklidu v obci si svoz odpadu zajistíme.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní komise.
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Zprávu o činnosti ekologické komise přednesl p. Milan Opatřil:
Ekologická komise má na jaro naplánovanou další schůzku v Železárnách, budeme řešit otázku využití
loučky a bylo by dobré stanovit mandát pro jednání zastupitelstvem. Našim cílem je pokračovat v
jednání a hájit zájmy občanů ve využití těchto prostor pro vytvoření nárazové zóny pro zamezení
hluku.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti ekologické komise.
K bodu č. 4: Inventarizace majetku městyse za rok 2016.
Starostka městyse přednesla zprávu o celkové inventarizaci. V souladu se směrnicemi byla zahájena
proškolením 6.12. 2016, v průběhu prosince proběhly veškeré přípravné práce a vlastní inventury
majetku včetně doúčtování všech pohybů majetku. Ve dnech 31.12. 2016 - 23. 1. 2017 proběhlo
zpracování inventárních soupisů v souladu s plánem inventur. Hlavní inventární komise neshledala
žádné nedostatky. Inventarizační zpráva projednána RM 9.2.2017.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o průběhu inventarizace majetku městyse
za rok 2016.
K bodu č. 5: Aktualizace účetních směrnic na rok 2017 a účtové osnovy pro rok 2017.

Dne 1.1. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 563/1991 a 462/2016 o účetnictví, dále §37 odst. 1 písmeno
h a vyhláška 383/2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich
předávání do centrálního systému. Dále pro rozpočet vyhláška 3/323 byla novelizována vyhláškou
463/2016 s účinností od 1.1. 2016.
Starostka městyse seznámila se změnami vyplývajícími z výše uvedené aktualizace účetních směrnic.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí aktualizace účetních směrnic na rok 2017 a účtové
osnovy pro rok 2017.

K bodu č. 6: Záměr č. 1,2/2017 - prodej pozemků Obci Ujčov, odkup pozemků od Obce
Ujčov.
Jde o řešení územní anomálie, kdy dům XXXXXXXXX s č.p. 208 v katastru Štěpánova n.S., je na území
katastru Ujčova a zde je mu přiděleno číslo evidenční. Pro vyřešení této anomálie bylo dohodnuto s
obcí Ujčov odkoupení pozemků o celkové výměře 2 607 m2 a za to odprodání pozemků v k.ú. Vrtěžíř o
celkové rozloze 2 637 m2. Řešení není směnou, finanční úřad požaduje kupní smlouvy.
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Hlasování:
Pro: 12

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
prodej pozemku parcelní číslo 355/3 v k.ú. Vrtěžíř o výměře 2 637 m2 Obci Ujčov za
50,- Kč/m2
odkup pozemků parcelní čísla 305/2, 451, 305/1, 298/2, 450 a části pozemku
parcelní číslo 303/2 (o výměře 363 m2) o celkové výměře 2 607 m2 od Obce Ujčov za
50,- Kč/m2.

K bodu č. 7: Žádost o příspěvek na služby Rosa - denní stacionář a Charitní pečovatelská
služba na rok 2017.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost o finanční příspěvek na služby Rosa denní stacionář a Charitní pečovatelské služby. Žádost o finanční příspěvek ve výši 19.300,- Kč na
pečovatelskou službu a 59.700,- Kč na denní stacionář, celkem ve výši
79.000,- Kč, projednala rada na svém zasedání dne 9. 2. 2017 a doporučuje zastupitelstvu schválit
finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč/PS/ a 40.000,- Kč/DS/, tedy v celkové výši
50.000,- Kč.

Hlasování:
Boháčové
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
pro
pro
pro
nepřítomen

Pro: 11

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

nepřítomen
pro
pro
pro
pro

proti: 1

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vích a

proti
pro
pro
pro
nepřítomen

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek na služby Rosa - denní
stacionář a Charitní pečovatelská služba na rok 2017 ve výši 50.000,- Kč.

K bodu č. 8: Žádost o finanční příspěvek na činnost mladých hasičů jednotky SDH
Štěpánov nad Svratkou na rok 2017.
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Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost o finanční příspěvek na činnost mladých
hasičů. Doporučení rady na schválení příspěvku stejného jako v roce 2016, tedy ve výši 20.000,- Kč
bylo navýšeno na částku 25.000,- Kč z důvodu zakoupení omezovače tlaku v hodnotě 15.000,- Kč k
zajištění bezpečnosti dětí.

Hlasování:
Pro: 12

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek na činnost mladých hasičů
jednotky SDH Štěpánov nad Svratkou na rok 2017 ve výši 25.000,- Kč.

K bodu č. 9: Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina.
Starostka městyse přednesla návrh rady na poskytnutí finančního příspěvku ve stejné výši jako v roce
2016, tj. 1.000,- Kč. Centrum poskytuje psychologickou, pedagogicko- psychologickou a právní
poradnu pro občany.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek Centru pro zdravotně
postižené Kraje Vysočina ve výši 1.000,- Kč.

K bodu č. 10: Rozpočtová opatření č. 10/2016; 1/2017 .
Jednání zastupitelstva bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10/2016 a č. 1/2017.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2016 a 1/2017 v předloženém
znění.
K bodu č. 11: Revokace usnesení o prodeji vodního zdroje v Záskalí na pozemku par.č.
168/7 v k.ú. Švařec Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
Prodej vodního zdroje byl odsouhlasen v červnu 2016 a jeho cena stanovena znaleckým posudkem ve
výši 70.410,- Kč. Bylo dohodnuto, že odběr vody ze zdroje bude ukončen
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k 30. 9. 2016 a následně bude prodán XXXXXXXXX Jejich požadavek na posunutí termínu prodeje až po
odkoupení pozemku od VOV byl akceptován a po uskutečnění odkupu v listopadu 2016 byl předložen
návrh kupní smlouvy. Na tuto reagoval p. XXXXXXX s tím, že nesouhlasí, aby k ceně 70.420,- Kč byla
připočtena DPH. I přes záporné stanovisko rady na snížení kupní ceny p. XXXXXXX trvá na jako konečné
ceně stanovené znaleckým posudkem, tj. 70.420,- Kč. Rada městyse předkládá zastupitelstvu návrh na
revokaci usnesení a snížení ceny vodního zdroje na částku 70.420,- Kč včetně DPH a tím předejít
případnému soudnímu sporu.

Hlasování:

Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
pro
pro
pro
nepřítomen

Pro: 11

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

nepřítomen
pro
pro
pro
pro

proti: 0

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vích a

zdržela se
pro
pro
pro
nepřítomen

zdržel se: 1

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej vodního zdroje v Záskalí na pozemku parc.č. 168/7 v
k.ú. Švařec Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu 70.420,- Kč včetně DPH.

K bodu č. 12: Nákup pozemků parcelní čísla 106/3 o výměře 362 m2,105/2 o výměře 214
m2,103/2 o výměře 89 m2,103/3 o výměře 31m2,108/1 o výměře 204 m2 v k.ú. Štěpánov nad
Svratkou od XXXXXXXXXXXXXXXXXX za 30,- Kč/ m2.
Na základě předběžného jednání s p. XXXXXXXX byl přislíben prodej pozemků - p.č.106/3 o výměře 362
m2, 105/2 o výměře 214 m2, 103/2 o výměře 89 m2, 103/3 o výměře 31 m2 - hřiště na Močidlech a 108/1
o výměře 204 m2 - část cesty na Balkáně za cenu 30,- Kč/m2.

Hlasování:
Pro: 12

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků parcelní čísla 106/3 o výměře 362 m 2,
105/2 o výměře 214 m2,103/2 o výměře 89 m2,103/3 o výměře 31 m2,108/1 o výměře 204 m2
v k.ú Štěpánov nad Svratkou od XXXXXXXXXXXXXXXXXX za 30,- Kč/m2. Kupující si zajistí
kupní smlouvu a zaplatí vklad nemovité věci do KN.
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K bodu č. 13: Různé, diskuze, závěr
pasport místních komunikací-je v připomínkovém řízení, po vydání bude instalováno již
zakoupené zrcadlo
oprava křížku u Urbanových
sběr použitého kuchyňského oleje - TS nezajišťují
třídění odpadů - nutnost pro zachování stávajícího poplatku
seznam sociálních služeb na webových stránkách

Na závěr jednání přečetla zapisovatelka usnesení z dnešního zasedání a jednání zastupitelstva
ukončila starostka městyse.

Mgr. Alena Boháčové

PaedDr. Šárka Kunčíková

místostarostka městyse

starostka městyse
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