Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 23. 2. 2016 v 17:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Boháčové Alena, Čupr Zdeněk, Horák Augustin, Bc. Juřík Ladislav, Mgr. Kobzová
Ladislava, Mgr. Kubík Vratislav, Mgr. Kubíková Stanislava, PaedDr. Kunčíková Šárka, Murčo
Dušan, Opatřil Milan,Ostrýž Otakar, Stárek Pavel, Špaček Petr, Vícha Dušan
Omluveni: Čuprová Saša
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Zpráva o činnosti rady městyse
Žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2015 ZŠ a MŠ Štěpánov nad
Svratkou
6. Smlouva o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů DDM Bystřice nad
Pernštejnem na rok 2016
7. Smlouva č. 1040009693/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku parcelní číslo 1016/11 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou při realizaci stavby
„Štěpánov 131 úprava příp.p.b.č.65" - u domu č.p. 132
8. Souhlasné prohlášení pro ÚZSVM na pozemky parcelní čísla 261/17, 261/19, 322/11
v k.ú. Olešnička převádějící tyto pozemky na ÚZSVM
9. Žádost o finanční příspěvek - MO STP Bystřice n. P.
10. Žádost o finanční příspěvek na činnost mladých hasičů jednotky SDH Štěpánov nad
Svratkou na rok 2016
11. Žádost o příspěvek na údržbu hřišť a činnost FK Štěpánov pro rok 2016, žádost o
příspěvek na Memoriál Jana Havelky 2016 - turnaj přípravek žáků
12. Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 98/2 o výměře 133 m 2 a části
pozemku parcelní číslo 98/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou
XXXXXXX; současně nabízí k prodeji 50 m2 z pozemku parcelní číslo 96/2 v k.ú.
Štěpánov nad Svratkou ' Městysi Štěpánov nad Svratkou
13. Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 49/23 o výměře cca 802 m2 v k.ú.
Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXX
14. Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 1017/1 o výměře 148 m 2 a části
pozemku parcelní číslo 1041 o výměře 8 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou
XXXXXXXXX; současně nabízí k prodeji 17 m2 z pozemku parcelní číslo 48 v k.ú.
Štěpánov nad Svratkou Městysi Štěpánov nad Svratkou
15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu v roce 2016 - STŘED, z.ú., Třebíč
16. Rozpočtové opatření č. 10 /2015,1/2016
17. Různé, diskuze, závěr.
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K bodu 1: Zahájení.

Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a seznámila zastupitele s programem
jednání.
K bodu 2: Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele, návrh na zařazení
nového bodu programu.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení Mgr. Stanislava
Kubíková, Petr Špaček.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Stanislava Kubíková a p. Petr
Špaček.
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčová Alena.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - p. Dušan Murčo a Mgr. Vratislav Kubík.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu - p. Dušan Murčo a Mgr. Vratislav Kubík.
K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse.
Na zasedání zastupitelstva dne 15.12. 2015 nebyl uložen žádný úkol.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva městyse.
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K bodu č. 4: Zpráva o činnosti rady městyse.

Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse, seznámila zastupitele se závěry jednání:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Inventarizační zpráva za rok 2015 - inventarizační komise neshledala žádné
nedostatky; nákup notebooku a diktafonu.
Podány žádosti o dotaci: Projekt Zvýšení bezpečnosti podél silnice 11/387 - žádost
podána na SFDI k 15. 1. 2016, žádost o dotaci na MMR na parkoviště s
autobusovým zálivem a osvětlení podél silnice 11/387-smlouva s IPI; žádost o
dotaci na MMR na klubovnu KD; žádost o dotaci z POV 2016 - zateplení střechy
šatny HZ a dokončení fasády; pracuje se na projektové dokumentaci energetickém
auditu na zateplení a výměnu oken KD - příprava na podání žádosti o dotaci; bylo
ukončeno vyúčtování dotace EFEKT 2015 a na opravu střechy a fasády ÚM.
Žádost o vyjádření k ÚŘ - veřejné osvětlení podél silnice 11/387 a parkoviště s
autobusovým zálivem - vyjádření k projektu.
Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štěpánov nad
Svratkou - bude bodem jednání zastupitelstva.
Rada městyse dne 3. 2. 2016 schválila Darovací smlouvu s KSÚS Vysočiny na opravu
silnice na Vrtěžíř ve výši 300.000,- Kč na základě Usnesení Zastupitelstva městyse
Štěpánov nad Svratkou č.8/2015 ze dne 15. 12. 2015 - částka byla schválena
v rozpočtu.
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet" - zatím se
nepřipojíme.
Rada městyse schválila Rámcovou kupní smlouvu č. 857068/567 na zakoupení
konvektomatu do penzionu Hodůnka ve výši 139.000,- Kč na základě Usnesení
Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou č.8/2015 ze dne 15. 12. 2015.
Rada městyse na příštím zasedání stanoví smlouvu o pronájmu movité věci s
XXXXXXXXX
Jednání s panem XXXXXXXXXXX o prodeji pozemků v k.ú. Olešnička - jednání bude
pokračovat.
Ceník dříví 2016 - schváleno, ceny jsou zhruba stejné jako v roce 2015.
Stavební povolení - most I/19 Štěpánov 19-084- povolení vydáno, akce proběhne v
tomto roce.
Stanovení doby a místa pro uzavírání sňatků pro rok 2016 - rozšířeno i na pátek
odpoledne.
Dopis občanů z Koňského vršku - dán k dispozici zastupitelům. Po projednání bylo
uloženo:
místostarostce zpracovat finanční rozvahu na zbudování kanalizační sítě v
oblasti Koňského vršku
starostce odpovědět občanům v zákonem stanovené době - vyvolat jednání
s XXXXXXXXXX ke zpracování pasportu místních komunikací- žádost byla
podána, čeká se na cenovou nabídku.
Vyšetření vodního zdroje v Záskalí- předložena Kupní smlouva s VOV na odkup
pozemku parcel, č. 168/7 v k.ú. Švařec, bylo rozhodnuto vyvolat jednání se zástupci
Koroužné, uskutečněno 18. 1. 2016 se závěrem - dopis uživatelům vrtu/Štěpánov/,
obci Koroužné, VOV
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-

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

zajistit provedení rozboru vody z daného vrtu, a pokud bude potvrzeno, že jde o zdroj
pitné vody, zahájit jednání mezi VOV a BVK o provozování tohoto vrtu
v případě že půjde o zdroj pitné vody, bude na prvním zasedání Zastupitelstva obce
Koroužné v roce 2016 projednáno odkoupení pozemku.
Proveden rozbor, vodu z tohoto vrtu nelze využívat jako pitnou, proto bylo
rozhodnuto zaslat dopis uživatelům vrtu/Štěpánov/, obci Koroužné, VOV o ukončení
odběru vody z tohoto vrtu k 30. 6. 2016.
Žádost o dotaci na hasičský vůz - připravovány podklady pro podání žádosti, osloveny
tři agentury pro zpracování žádosti, výběr proběhne na základě cenové nabídky,
žádost bude podána pro příští rok.
Úprava otvírací doby, platový výměr pro pracovnici na pobočce Pošty Partner Rada
městyse schvaluje úpravu hodin pro veřejnost v pobočce Pošty Partner a to: PO 12 16, ÚT 12 - 16, ST 8 - 11, 14 - 15, ČT 12 - 16, PÁ 8 - 11,14 - 15. Dále rada projednala
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro ČP, s.p. č. 9826002- 0038/2015 příloha č. 15 Pravidla poskytování služby On-line dobíjení předplacených SIM karet,
příloha č. 16 Pravidla prodeje Losů okamžitých loterií. Stanovila platový výměr
zaměstnance Pošty partner XXXXXXXXXXX.
Posouzení zastavovacího plánu lokality XXXXXXXXX - vypracovány dvě varianty.
Oznámení geologických prací XXXXXXX Vrtěžíř na pare. č. 349/12 v k.ú. Vrtěžíř.
Úprava cesty od XXXXXXXXXXX podél XXXXXXXXX plotu - řešení zaštěrkováním.
Převod pevných telefonních linek úřadu a ZS na internetové volání - snížení nákladů.
Příprava výzvy doložení likvidace odpadních vod u nemovitostí, které nejsou
napojeny na splaškovou kanalizaci, podklady budou předány k jednání ekologické
komise.
Výběr sekačky - Mountfield, Stihl
Žádost o prodej části pozemku pare. č. 342/2, 341 a 343/13 a zřízení věcného
břemene pro zajištění přístupu k nemovitosti na pozemku pare. č. 342/3, st. č. 41 žádost podala XXXXXXXXX. Rada má pravomoc rozhodnout, přesto rozhodla
předložit žádost k projednání v zastupitelstvu. Z předchozích přijatých usnesení
zastupitelstva městys nemá zájem prodávat obecní pozemky, které nejsou součástí
zastavěné plochy či zahrady.
Hlasování:

Pro: 14
Usnesení:

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse neschvaluje žádost pXXXXXXX na odkoupení části pozemku p.č.
342/2, 341 a 343/13 v k.ú. Vrtěžíř, zřízení věcného břemene pro přístupovou cestu není
nutné, pozemky ve vlastnictví obcí jsou veřejně přístupnými.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.
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K bodu č. 5: Žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2015 ZŠ a MŠ Štěpánov nad
Svratkou.
Předložena žádost o schválení a převedení přebytku ve výši 5.702,30 Kč do rezervního fondu,
dále byla předána účetní závěrka, při projednávání v radě jsme se zaměřili na dodržování
závazných ukazatelů v oblasti oprav, nákladů na cestovné a dotace na stravování - byly
dodrženy.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Hospodářský výsledem ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou za rok
2015 a souhlasí s přerozdělením výsledku hospodaření dle předložené žádosti.
K bodu č. 6: Smlouva o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů DDM Bystřice
nad Pernštejnem na rok 2016.
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost DDM, podle platné smlouvy je poskytován příspěvek ve výši
1.700,- Kč na žáka. Zájmové kroužky DDM navštěvují v tomto roce XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje dle přílohy č. 2 ke Smlouvě o příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů DDM Bystřice nad Pernštejnem na rok 2016 ve výši 1.700,- Kč
na žáka, tj. za tři žáky uvedené v příloze č. 2 Smlouvy celkem 5.100,- Kč.

K bodu č. 7: Smlouva č. 1040009693/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku parcelní číslo 1016/11 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou při realizaci stavby „Štěpánov
131 úprava příp.p.b.č.65"- u domu č.p. 132.
Starostka městyse seznámila zastupitele s návrhem smlouvy dle předložené mapy na zřízení
věcného břemene. Jedná se o zřízení zpoplatněného věcného břemene ve výši 1.000,- Kč
bez DPH.

Hlasování:
Pro: 14

proti:0
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zdržel se: 0

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1040009693/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku parcelní číslo 1016/11 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou při realizaci
stavby „Štěpánov 131 úprava příp.p.b.č.65" u domu č.p. 132.
Požaduje uvedení pozemků v majetku městyse zasažených stavbou do původního stavu.
K bodu č. 8: Souhlasné prohlášení pro ÚZSVM na pozemky parcelní čísla 261/17, 261/19,
322/11 v k.ú. Olešnička převádějící tyto pozemky na ÚZSVM.
Dle předložené mapy se jedná o pozemky, na kterých se nachází silnice č. 19 a jsou v majetku
městyse. ÚZSVM zaslal k tomuto velice podrobné vyjádření, kdy v minulosti byly tyto
pozemky zanechány v majetku obcí a nebyly převedeny na stát. Schválením tohoto
Souhlasného prohlášení budou tyto pozemky převedeny na ÚZSVM a hospodařit na nich
bude ŘSD. Není potřeba záměr, pouze schválení zastupitelstvem.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Souhlasné prohlášení pro ÚZSVM na pozemky parcelní
čísla 261/17, 261/19, 322/11 v k.ú. Olešnička převádějící tyto pozemky na ÚZSVM .

K bodu č. 9: Žádost o finanční příspěvek - MO STP Bystřice n. P.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost o příspěvek Svazu tělesně
postižených, do práce místní organizace se zapojují občané z celého regionu. Každoročně
městys přispívá částkou 1.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 14

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Žádost o finanční příspěvek MO STP Bystřice n. P. ve výši 1.000,Kč.

K bodu č. 10: Žádost o finanční příspěvek na činnost mladých hasičů jednotky SDH
Štěpánov nad Svratkou na rok 2016.
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Zastupitelstvo městyse se zabývalo žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
mladých hasičů - jednotka má 20 členů z řad mladých hasičů. Bylo doporučeno schválit
příspěvek ve výši stejné jako v loňském roce.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek na činnost mladých hasičů
jednotky SDH Štěpánov nad Svratkou na rok 2016 ve výši 20.000,- Kč.

K bodu č. 11: Žádost o příspěvek na údržbu hřišť a činnost FK Štěpánov pro rok 2016,
žádost o příspěvek na Memoriál Jana Havelky 2016 - turnaj přípravek žáků.
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost, ve které jsou požadovány finanční příspěvky na
údržbu hřišť - plánuje se umělé zavlažování (možnost dotace), nákup mikrobusu na zajištění
dopravy, materiálové zabezpečení, výchovu mládeže a turnaj žáků a to:
údržba hřišť a činnost ........................... 100.000,-Kč
-

nákup minibusu .................................... 150.000,-Kč

-

turnaj přípravek ....................................... 3.000,-Kč

Součástí strukturované žádosti byl i náklady FK za rok 2015.
Na systém zavlažování je možné získat dotaci, ale poněvadž hřiště je v majetku městyse,
žádost by nemohl podat FK ale městys.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek na údržbu hřišť a činnost FK
Štěpánov pro rok 2016 ve výši 100.000,- Kč.
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o příspěvek na Memoriál Jana Havelky 2016 —
turnaj přípravek žáků ve výši 3.000,- Kč.
Žádost o příspěvek na nákup minibusu posoudí zastupitelstvo na příštím zasedání na
základě kupní ceny.
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K bodu č. 12: Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 98/2 o výměře 133 m2 a části
pozemku parcelní číslo 98/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou XXXXXXX;
současně nabízí k prodeji 50 m2 z pozemku parcelní číslo 96/2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou
Městysi Štěpánov nad Svratkou.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost manželů XXXXXXXXXX na
odkoupení pozemku - jde o pozemky zaplocené, zároveň nabízejí k prodeji 50 m2.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 98/2 o výměře 133 m 2
a části pozemku parcelní číslo 98/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou
manželům XXXXXXXXXXXXX za cenu 35,-Kč/ m2. K celkové ceně bude připočtena DPH v
předepsané výši.
Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup části pozemku parcelní číslo 96/2 o výměře 50 m 2 v
k.ú. Štěpánov nad Svratkou za cenu 35,-Kč/ m2.
Každý kupující si zajistí kupní smlouvu, zaplatí návrh na vklad a daň z nabytí nemovité věci.
K bodu č. 13: Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 49/23 o výměře cca 802 m2 v k.ú.
Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXXXXXX.
Zastupitelstvo dále projednalo žádost p. XXXXXXXXXXXX na odkup pozemku, které má v
současné době v pronájmu. Došlo k jeho přesnému zaměření a žádost plně respektuje závěry
předcházejících jednání.

Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 49/23 o výměře cca
802 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou XXXXXXXXXXXX za cenu 35,-Kč/ m2. K celkové ceně
bude připočtena DPH v předepsané výši.
Bude upozorněn na stávající věcná břemena, kterými je zatížen pozemek 49/23 v k.ú.
Štěpánov nad Svratkou.
Kupující si zajistí kupní smlouvu, zaplatí návrh na vklad a daň z nabytí nemovité věci
Nájemní smlouva na prodávané pozemky bude ukončena v měsíci uskutečnění prodeje
části pozemku
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K bodu č. 14: Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 1017/1 o výměře 148 m2 a části
pozemku parcelní číslo 1041 o výměře 8 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou XXXXXXXXXXX;
současně nabízí k prodeji 17 m2 z pozemku parcelní číslo 48 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou
Městysi Štěpánov nad Svratkou.
Starostka městyse seznámila členy zastupitelstva s žádostí manželů XXXXXXXXX na
odkoupení a prodej pozemků dle předložené mapy. Odkup se týká pozemků zaplocených,
žádost je podána z důvodu připravovaných oprav.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1017/1 o výměře 148
m2 a části pozemku parcelní číslo 1041 o výměře 8 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou
manželům XXXXXXXXX za cenu 35,-Kč/ m2. K celkové ceně bude připočtena DPH v
předepsané výši.
Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup části pozemku parcelní číslo 48 o výměře 17 m 2 v
k.ú. Štěpánov nad Svratkou za cenu 35,-Kč/ m2.
Každý kupující si zajistí kupní smlouvu, zaplatí návrh na vklad a daň z nabytí nemovité věci.

K bodu č. 15: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu v roce 2016 - STŘED, z.ú., Třebíč.
Starostkou městyse byla přednesena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu pro STŘED, z.ú.
poskytující služby linky důvěry. Doporučeno poskytnout dotaci ve stejné výši jako v roce
2015.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v roce 2016 - STŘED, z.ú.,
Třebíč ve výši 700,- Kč.

K bodu č. 16: Rozpočtové opatření č. 10 /2015,1/2016.
Členové zastupitelstva byli seznámeni s doplněním rozpočtového opatření č. 10/2015 zařazení neinvestičních dotací, navýšení daňových příjmů, přesuny v položkách a ponížení
nerealizovaných výdajů. Dále bylo jednání předloženo rozpočtové opatření č. 1/2016 za
období 1. 1.-23. 2. 2016.
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Hlasování:

Pro: 14

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2015,1/2016 v předneseném
znění.

K bodu č. 17: Různé, diskuze, závěr
-

příspěvek na bruslení pro děti - zastřešit kulturní komisí, připravit žádost
most na Borovci - na osazení je třeba projekt

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

/
Mgr. Alena Boháčová

PaedDr. Šárka Kunčíková

místostarostka městyse

starostka městyse
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