Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 28. 4. 2016 v 18:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Boháčové Alena, Čupr Zdeněk, Čuprtová Saša, 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
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady městyse
Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330034593/001 na pozemku parcelní číslo
321/3 v k.ú. Olešnička při realizaci stavby „Štěpánov n/S, přípojka NN, XXXXXXXXXXXX"
6. Žádost o finanční příspěvek na automobil VW Transportér Caravelle pro přepravu hráčů FK
Štěpánov na zápasy; projednání nakládání s pozemky určenými pro hřiště a sportoviště
7. Žádost o odkup pozemku parcelní číslo 46/4 o výměře 71m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou XXXXXXXXXXXX
8. Posouzení prodeje vodního zdroje v Záskalí na pozemku parcelní číslo 168/7 v k.ú. Švařec
9. Žádost na ÚP o příspěvek na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací; zájem brigádníků
o letní brigádu
10. Rozpočtové opatření č. 2/2016
11. Různé, diskuze, závěr.

Na úvod jednání zastupitelstva uctili všichni přítomní minutou ticha památku zesnulé knihovnice
paní Miroslavy Hřebíčkové.

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.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení Mgr. Ladislava Kobzová a
Bc. Ladislav Juřík.
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Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Ladislava Kobzová a Bc. Ladislav Juřík.

Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčové Alena.
Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.

Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - p. Petr Špaček a p. Saša Čuprová. Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu - p. Petr Špaček a p. Saša Čuprová.

K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse.
Na zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2016 nebyl uložen žádný úkol.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
městyse.

K bodu č. 4: Zpráva o činnosti rady městyse.
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse, seznámila zastupitele se závěry jednání:
1. Vyšetření vodního zdroje v Záskalí- dopis XXXXXXXX - žádost o odkoupení zdroje, jednání s
p. XXXXXXXXXXX
2. Žádost o dotaci na hasičský vůz - vyhodnocení cenových nabídek - Eurogrant Ždar nad
Sázavou, Europroject Boskovice, RPA Brno a EGA, a.s.
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-

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

-

Rada městyse byla informována o stavu přípravy podání žádosti o dotaci na zakoupení
hasičského vozu a seznámena s cenovými nabídkami dotačních agentur pro podání žádosti o
dotaci:
RPA Brno: celkem 262.200,- Kč včetně DPH, uznatelné položky 68.728,- Kč, náklady městyse
248.534,- Kč
Europroject Boskovice: celkem 187.550,- Kč včetně DPH, uznatelné položky 96.800,- Kč,
náklady městyse 90.750,- Kč
Eurogrant Žďár nad Sázavou: celkem 392.791,- Kč včetně DPH, uznatelné položky 180.072,- Kč,
náklady městyse 212.719,- Kč
EGA a.s.: celkem 320.650,- Kč včetně DPH, uznatelné položky 121.000,- Kč, náklady městyse
199.650,- Kč.
Kromě cenové nabídky byly dále posuzovány reference jednotlivých dotačních
agentur-schválena cenová nabídka dotační agentury EGA a odsouhlaseno financování v
případě získání dotace formou překlenovacího úvěru u ČNB
Žádost o schválení účetní závěrky roku 2015 - ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou
Nákup licence na sázení Štěpánovinek 659,45 Euro = 17 845,- Kč při kurzu 27,06 Kč/ lEuro
Autonehoda pan XXXXXXXXXX- náhrada škody za pád stromu
Rada městyse uložila starostce vyvolat jednání s pojišťovnou a p. XXXXXXXX s cílem získat
veškeré informace včetně závěrů šetření Policie ČR k postupu pro případné odškodnění.
Nabídka divadelního představení divadla Semafor „Nové scénky Felixe Holzmanna" pro
Štěkule 2016 - informována byla kulturní komise, bylo navrženo využít nabídku
v kratší verzi v rámci kulturního léta. Návrh kulturních akcí připravovaných kulturní komisí:
24.6. - Plaviáda
25.6. - dopoledne program pro děti (divadlo - p.XXXXXXXX, dílničky), večer taneční
zábava (SDH)
26.6. - Štěkule - divadlo Semafor, Labyrint, Borověnka
Červenec-výstava p. XXXXXXXXXXXXX
22. 7. - letní kino
Září-výstava p. XXXXXXXX
Říjen - výstava - Zrcadlení
Rada městyse schválila nabídku divadelního představení divadla Semafor v
zkrácené verzi „Nové scénky Felixe Holzmanna" pro Štěkule 2016.
Navýšení počtu čtení v projektu Štěpánov čte dětem 2016 - Rada městyse schválila navýšení
finančních prostředků v projektu „Štěpánov čte dětem" z původní částky
2. 800,- Kč na částku 3.500,- Kč, tj. o 700,- Kč z prostředků městyse.
Cenová nabídka na pasport místních komunikací a dopravního značení schválena ve výši
32.000,- Kč + DPH
Nabídka spolupráce BOZP - ing. XXXXXXXXX
Energetický audit KD; ostatní veřejné budovy - ÚM a ZS;
V souladu s povinností mít energetický audit všech veřejných budov, zejména těch, které
pronajímají více než 250 m2 plochy, bude třeba mít energetický audit u:
Bytový dům č. 9 - provedeno v návaznosti na dotaci, po zateplení B
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-

Kulturní dům - bude hotov do konce března 2016, nechán zpracovat souběžně
s projektovou dokumentací na výměnu oken a zateplení-žádost o dotaci - cena cca
38-40.000,- Kč
- Zdravotní středisko
- Úřad městyse
11. Petice Obtěžující zápach pro zastupitele
12. Žádost o dotaci na chodník hřbitov zrušena - není nárok
Vzhledem k částce 70.000,- Kč zahrnuté do rozpočtu na rok 2016 budou dle projektu
osloveny firmy a provedeny práce na přístupu k hrobovým místům v rozsahu těchto
finančních prostředků.
13. Pošta Partner - přenos čísla a převedení na nás;
14. Úprava cesty od XXXXXXXXXX podél XXXXXXXXX plotu - štěrk
Projednání úpravy cesty proběhlo na místě samém za účasti majitelů nemovitostí p.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, p. XXXXX se omluvil. Bylo konstatováno, že problémem na
komunikaci je zejména svod dešťové vody z nemovitostí - není napojena na dostupnou
dešťovou kanalizaci. Rada městyse uložila starostce dopisem informovat p. XXXXX a p. XXXX
o opatřeních, která je třeba provést před úpravou komunikace:
- odstranit kameny omezující provoz a odhrnování komunikace
- svedení dešťových svodů od nemovitostí p. XXXXX č.p. 39 a p. XXXXX do dešťové kanalizace,
aby se eliminovalo množství vody na a podél komunikace.
15. Výběr sekačky - Stihl
16. Odkoupení pozemku od manželů XXXXXXXXX
Smlouva připravena JUDr. XXXXXXXXX, 14. 3. 2016 bude vyplacena záloha 5.000,- Kč na
zaplacení poplatku na zrušení zástavního práva (bude zahrnuto do kupní smlouvy), následně
bude podepsána kupní smlouva a vyplacena záloha na mimořádnou splátku úvěru
XXXXXXXXX ve výši 30 000,- Kč a zbývající finanční částka ve výši 30 550,- Kč bude zaplacena
po zrušení zástavního práva na tento pozemek.
17. Zasedání Mikroregionu
Starostka informovala členy rady o jednání Mikroregionu:
- financování sociálních služeb od roku 2016 zavedena vyrovnávací platba
- schválení rozpočtu na rok 2016 (bylo provizorium)
- putovní výstava Zrcadlení
- požadavky na zřízení - domácí hospic
- nákup energií od EONu (snížení nasmlouvané ceny)
- 3.9.2016 Hry bez hranic v Bystřici n.P.
18. Nabídka divadelního představení kočovné společnosti 3. 7. - 9. 7. 2016 členové rady schválili nabídku možného divadelního představení kočovné společnosti v
měsíci červenci - termín a místo bude upřesněno pojednání s kočovnou společností.
19. Rada se dále zabývala nabídkou firmy budující splavy na Hodunce na návoz hlíny na hřiště
na Močidlech - nabídka nebude využita, práce provede p. Horák. Zároveň zajistí přesávání
hlíny na kompostárně a její využití k úpravě terénu u ÚM a u hasičky.
20. Dokumentace mostní provizorium - veškerá jednání opravy mostu u Vrbků budou zahájeny
až po dokončení vodovodní přípojky v této lokalitě.
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21. Starostka městyse seznámila členy rady s oznámením o zahájení řízení - oprava silnice na
Vrtěžíř - práce bude provádět SUS v termínu 27.6 - 30. 6. 2016 kdy bude silnice uzavřena
22. zakoupen a nainstalován konvektomat v hodnotě 125.000,- Kč + DPH
31. 3. 2016 proběhne kontrola v Penzionu Hodunka - vyřazení nepotřebného vybavení
kuchyně. Stanovení ceny pronájmu na movitou věc /konvektomat/ ve výši 400,- Kč včetně
DPH
23. Rada městyse projednala nájemní smlouvu s ŘSD v souvislosti se stavbou mostu na
Podhorčí. Zahájení stavby 29. 4. 2016 firmou FIRESTA, kontrolní den a zahájení přípravných
prací se uskuteční 20. 4. 2016. Omezení dopravy v době 1. 5. - 30. 11. 2016 bez objížďky
svedením do jedné poloviny silnice. Nájemní smlouva na pronájem pozemků cca 150 m2 je
ve výši 1.855,- Kč.
24. Proplacena faktura za projektovou dokumentaci ve výši 12.500,- Kč, do konce měsíce dubna
budou dodány chybějící podklady pro dopracování energetického auditu KD tak, aby bylo
možno podat žádost o dotaci „Zelená úsporám" na výměnu oken za zateplení budovy v
rámci výzvy vyhlášené 30. 6. 2016.
25. Neúspěšná žádost o dotaci na MMR na vybavení klubovny a hřiště - předběžná informace zahájení úprav v č.p.9 v klubovně dle rozpočtu - v rozpočtu městyse na rok 2016 je zahrnuta
položka na vybudování klubovny, práce budou zahájeny
v letních měsících.
26. Rada městyse schválila termín výběru a následného nákupu sekačky na 13. 4. 2016 v 15:00
hodin - výběr zajistí p. Horák, Vícha, Špaček.
Byla koupena sekačka Honda za cenu cca 20 tis. Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.

K bodu č. 5: Smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330034593/001 na pozemku parcelní
číslo 321/3 v k.ú. Olešnička při realizaci stavby „Štěpánov n/S, přípojka NN, XXXXXXXXXXXXX"
Starostka městyse předložila jednání návrh smlouvy o zřízení věcného břemene včetně náhledu na
vedení přípojky - břemeno zpoplatněno částkou 4.000,- Kč + DPH.
Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330034593/001 na
pozemku parcelní číslo 321/3 v k.ú. Olešnička při realizaci stavby „Štěpánov n/S, přípojka NN,
XXXXXXXXXXXXX".
K bodu č. 6: Žádost o finanční příspěvek na automobil VW Transportér Caravelle pro přepravu
hráčů FK Štěpánov na zápasy; projednání nakládání s pozemky určenými pro hřiště a sportoviště.
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Zastupitelstvo městyse na minulém zasedání odložilo rozhodnutí k žádosti o finanční příspěvek na
nákup automobilu až po předložení kupní smlouvy - kupní smlouva předložena ve výši 251.000,- Kč.
Zakoupený automobil je v majetku Železáren, sepsána smlouva o výpůjčce. Pokud by byl používán na
dopravu dětí na zápasy, lze uvažovat o příspěvku, podán návrh na příspěvek ve výši 80.000,- Kč.
Na základě připomínek, kdy automobil je prozatím v majetku Železáren nikoliv fotbalového klubu,
převedení se zvažuje, bude pozván na příští zasedání jednatel FK k podání dalších informací.
Starostka městyse zároveň informovala o Rozhodnutí o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu
pozemků určených pro hřiště-vychází z žádosti a geometrického plánu z roku 2005, který není v
katastru zaznačen. Projednání nakládání s pozemky bude nutné odložit až po vyřešení rozporu
vycházejícího z Rozhodnutí.
Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Finanční příspěvek na automobil VW Transportér Caravelle pro přepravu hráčů FK Železárny
Štěpánov se odkládá na červnové zasedání zastupitelstva.

K bodu č. 7: Žádost o odkup pozemku parcelní číslo 46/4 o výměře 71 m2 v k.ú. Štěpánov nad
Svratkou - XXXXXXXXXXXXX.
Starostka městyse seznámila zastupitele s Žádostí o odkup pozemku - jde o pozemek zaplocený,
řešen soulad s katastrem nemovitostí.
Hlasování:
Pro: 15

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 46/4 o výměře 71m2 v k.ú. Štěpánov nad
Svratkou - XXXXXXXXXXXX za cenu 35,- Kč/ m2.
K celkové ceně bude připočtena DPH v předepsané výši.
Kupující si zajistí kupní smlouvu, zaplatí návrh na vklad a daň z nabytí nemovité věci.

K bodu č. 8: Posouzení prodeje vodního zdroje v Záskalí na pozemku parcelní číslo 168/7 v k.ú.
Švařec.

Na základě informace z rady, kdy bylo vyhověno žádosti XXXXXXXXXX a odsouhlasen prodej vodního
zdroje v Záskalí. Pro uskutečnění prodeje je třeba pořídit znalecký posudek o stanovení ceny pro
tento prodej.
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Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

Pro
pro
Pro
Pro
pro

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

Pro: 14

Pro
Pro
Pro
Pro
pro

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

proti: 0

Zdržela se
Pro
Pro
Pro
pro

zdržel se: 1

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje pořízení znaleckého posudku o stanovení ceny na vodní zdroj v
Záskalí na pozemku p.č. 168/7 v k.ú. Švařec pro účel prodeje.
Zastupitelstvo městyse ukládá starostce zadat požadavek na zpracování znaleckého posudku o
stanovení ceny na vodní zdroj v Záskalí na pozemku p.č. 168/7 v k.ú. Švařec.

K bodu č. 9: Žádost na ÚP o příspěvek na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací; zájem
brigádníků o letní brigádu.
Starostka městyse informovala zastupitelstvo, že byla podána žádost na ÚP o příspěvek na 2
pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Jde o p. XXXXXXXXX, se kterou je uzavřena smlouva od
2. 5. 2016. Druhý pracovník bude řešen na základě návrhu ÚP. Výše příspěvku na jednoho pracovníka
činí 14.000,- Kč/měsíc v nákladových mzdách, tedy včetně odvodů na dobu 5 měsíců.
Na základě výzvy se na letní brigádu v délce 2 týdnů přihlásilo celkem 6 brigádníků. Hlasování:
Pro: 15

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Žádost na ÚP o příspěvek na 2 pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací
na 5 měsíců, od. 1.5.2016 - 30.9.2016 a přijetí 6 brigádníků na letní brigádu v délce 2 týdnů.
K bodu č. 10: Rozpočtové opatření č. 2/2016.
Rozpočtové opatření přednesla místostarostka Mgr. A. Boháčová
Příloha č. 1 Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016 v předloženém znění.

K bodu č. 11: Různé, diskuze, závěr.
-

organizace veřejného úklidu
14. 5. 2016 - sběr nebezpečného odpadu a kovového šrotu
úprava podchodu pro obyvatele Podhorčí
úprava travnatých ploch, sekání dětských hřišť
veřejný rozhlas - připomínky obyvatel
termín zasedání zastupitelstva 29. 6. 2016 v 18:00 hodin

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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