Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 19. 4. 2017 v 18:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Boháčové Alena, Čupr Zdeněk, 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, Stárek Pavel, Vícha Dušan

Omluveni:
Bc. Juřík Ladislav, Opatřil Milan, Špaček Petr

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti rady městyse, výborů a komisí
4. Snížení energetické náročnosti KD - vícepráce - podlaha sál - CN
5. Žádost o finanční příspěvek na údržbu hřišť, dopravu mládeže a činnost FK Železárny
Štěpánov, z.s. na rok 2018.
Žádost o finanční příspěvek na Memoriál Jana Havelky turnaj mládeže na rok 2018
6. Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy Vendolí
7. Nabídka firmy Černohlávek OIL na sběr použitého kuchyňského oleje
8. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330047245/002 - pozemek
parcelní číslo 1111 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
9. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330047245/001 - pozemek
parcelní číslo 183/1, 183/8, 184/1, 329, 330, 331/1, 322/5, 324/10, 345, 235/6,
320/1, 321/3, 322/13 v k. ú. Olešnička
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva na období 2018 - 2022
11. Rozpočtová opatření č. 2,3/2018
12. Různé, diskuze, závěr.
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K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse, seznámila zastupitele s programem jednání a
přivítala pana XXXXXXXXXXXX, předsedu FK Železárny Štěpánov, z.s.

K bodu 2: Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení p. Horák Augustin a Mgr.
Stanislava Kubíková.
Hlasování:
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Augustin Horák
a Mgr. Stanislava Kubíková.
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. Saša Čuprová a p. Otakar Ostrýž. Hlasování:

Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu p. Sašu Čuprovou a p. Otakara Ostrýže.
Starostka městyse vyzvala p. XXXXXXX, aby seznámil zastupitele se změnou vedení FK
Železárny Štěpánov, s plány FK pro letošní rok a přednesl žádosti o finanční příspěvek.
Předsedou FK byl zvolen XXXXXXXXXX, místopředsedou pan XXXXXXXXXX. Záměrem pro letošní rok
je výměna skříněk v šatnách hráčů, upravit okolí hřiště - nátěr plotu, oprava laviček, bezbariérový
přístup, oprava schodů. V budoucnosti výměna branek, změnit vybavení žáčků, v plánu mají celou
řadu záměrů a jeden z finančně náročných bude i zakoupení nové sekačky. Vše bude záležet na
finančních prostředcích, i když se budou snažit využít vlastních sil.
K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Na zasedání zastupitelstva dne 20. 2. 2018 bylo uloženo:
- starostce městyse vyjednat s Ing. arch. XXXXXXXX a předložit k posouzení jiné řešení vstupu do
budovy ÚM - požadavek byl předán, v současné době se řeší KD.
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-

Mgr. Vratislavu Kubíkovi navázat kontakt s akreditovanou společností na měření zápachu podařilo se ji kontaktovat, navrhují osobní schůzku s prezentací, v průběhu května bude
dohodnut termín návštěvy k upřesnění požadavků.

-

starostce městyse dojednat ve Smlouvě o poskytování poradenství při administraci projektu
financovaného z programů a fondů ČR/EU s firmou B+P Research s.r.o. „Infrastrukturou k
odbornému vzdělávání" ZŠ Štěpánov nad Svratkou možnost stanovení maximální částky návrh byl projednán včetně požadavku na stanovení maximální částky. Požadavek na
zastropování bude ve smlouvě ošetřen tak, že všechny hodiny nad rámec stanovený
smlouvou budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

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. Pravidelným bodem jednání rady je postup prací v projektu „Snížení energetické náročnosti
KD" - informace budou podány v samostatném bodu jednání zastupitelstva.
2. Rada se zabývala přípravou projektu ZŠ - Infrastrukturou k odbornému vzdělávání - byla
podepsána Smlouva o poskytování poradenství, veškeré požadované materiály byly
odeslány v termínu.
3. Rada městyse vzala na vědomí informace k inovovanému systému GEOPORTÁLU, rozšiřuje se
nabídka s možností využití občany. Po skončení revitalizace veřejného osvětlení bude
požádáno o vložení všech pasportů.
4. Rada městyse vzala na vědomí objednávku 100 kusů psích známek v hodnotě 25,- Kč/kus a
schválila cenu za psí známku ve výši 30,- Kč včetně DPH.
5. Rada městyse schválila Žádost o změnu pachtýře na pozemku p. č. 147/5 v k. ú. Olešnička o
výměře 1013 m2 s platností od 1.1. 2018.
6. Rada městyse schválila Dodatek ke smlouvě - ceník dříví od 1. kvartálu roku 2018.
7. Rada městyse schválila prodloužení období výkonu práce na pracovním místě ředitele ZŠ a
MŠ Štěpánov nad Svratkou, příspěvková organizace, okres Žďár nad Sázavou Mgr.
XXXXXXXXXXXXXXX
8. Rada městyse vzala na vědomí informace o průběhu schůzky na SPÚ ve Žďáře nad Sázavou k
pozemkové úpravě na Vrtěžíři, která se uskutečnila 1. 3. 2018, přítomen byl i člen rady p.
Špaček a uložila starostce předložit k projednání v zastupitelstvu žádost o pozemkovou
úpravu ve všech katastrech městyse.
9. Rada schválila projektovou dokumentaci k akci „Stavební úpravy RD č.p. 203" p. XXXXXXXXX.
10. Rada městyse schválila dočasný zábor veřejného prostranství p. č. 273/1 k. ú. Olešnička a to
do 31. 12. 2018 pro umístění nádrže a stavebního materiálu a souhlas s rekonstrukcí střechy
domu č. p. 223 - XXXXXXXXXXXX.
11. Rada městyse schválila NIV DDM Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018 ve výši 10.200,- Kč zájmová činnost 6 dětí.
12. Rada městyse vzala na vědomí informaci o akci Hodina země.
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13. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 2, 3/2018 v předloženém znění.
14. Rada projednala stížnost na zápach ze Železáren a pověřila starostku napsáním odpovědi s
vysvětlením postupu při jednání zástupců ekologické komise a starostky se zástupci
Železáren.
15. Rada městyse souhlasila s návrhem studie úpravy pozemků okolo KD, dopracovaná verze
bude předložena k projednání v zastupitelstvu městyse v měsíci červnu.
16. Rada městyse schválila prodloužení Smlouvy o organizování veřejné služby č. JZA-VS- 4/2017
na dvě pracovní pozice a pověřila starostku podáním žádosti o prodloužení na ÚP Žďár nad
Sázavou.
17. Rada městyse schválila Změnu smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
18. Rada městyse souhlasila s pořádáním zkoušek - OVVR - 4. 8. a 11. 8. 2018.
19. Rada projednala zapojení občanů do akce „Čistá Vysočina" - svolána brigáda na sobotu 14. 4.
2018, sraz všech účastníků byl vyhlášen na 8:00 hodin před ÚM.
20. Rada projednala zprávu o vyšetření kompostu -15. 3. 2018 - licence do konce roku 2019, půl
roku před vypršením termínu bude třeba žádat o prodloužení licence.
21. Rada odsouhlasila kácení stromů na koupališti.
22. Rada městyse schválila Dohodu o provedení práce s p. XXXXXXX (zástup pošta) na 27 hodin
týdně.
23. Rada projednala opravu plotu u křížku (XXXXXXXXX) a brány na hřbitov.
24. Rada projednala Žádost o finanční příspěvek na údržbu hřišť, dopravu mládeže a činnost FK
Železárny Štěpánov, z.s. na rok 2018 a žádost o příspěvek na Memoriál Jana Havelky turnaj
mládeže na rok 2018 - rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek na činnost ve výši
maximálně 100.000,- Kč a na memoriál 3.000,- Kč.
25. Rada projednala Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy doporučuje schválit příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
26. Rada projednala sběr použitého kuchyňského oleje - nabídka Černohlávek OIL.
27. Rada schválila Dodatek k licenční smlouvě s Triádou ke GDPR a odsouhlasila Smlouvu o
technické podpoře ve variantě C.
28. Rada projednala stanovení počtu členů zastupitelstva na období 2018 - 2022 a doporučuje
zastupitelstvu zachování počtu 15 členů.
29. Rada vydala kladné stanovisko k umístění přípojkové skříně pro NN -XXXXXXXX

Usnesení: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.
Zpráva o činnosti výborů a komisí:
Finanční výbor i kontrolní výbor se od posledního zasedání nesešel.
Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla Mgr. Stanislava Kubíková:
Řešily se nabídky hracích prvků - kolotoč a houpačka pro děti do 14 let, cenově zhruba
75.000,- Kč od firmy Bonita. Je třeba opravit plot na hřišti (kruh) a branku.
Proběhly Velikonoce, úklidová akce. Bude se řešit den dětí a další akce Štěkule.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a
výborů.
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K bodu č. 4: Snížení energetické náročnosti KD - vícepráce - podlaha sál - CN.
Byla podána žádost o dotaci na Kraj Vysočina, kde v rámci programu na obnovu venkova budou
čerpány finanční prostředky na opravu sociálního zázemí. Zde již byly dokončeny veškeré stavební
práce, přívod topení, rozvod vody a budou se provádět obkladačské práce. Nebylo třeba zasahovat
do elektroinstalace - je v mědi. V závěru se budou zabudovávat zástěny.
Provedena zkouška hutnosti podkladu na sále firmou Geostar - bylo navrženo podklad vybrat ještě o
dalších 30 cm, pak navézt drcený kámen a zhutnit; v přisáli zachovat stávající stav dle projektu.
Faktura za provedenou zkoušku ve výši 5.058,80 Kč včetně DPH byla uhrazena.
Bylo jednáno se zástupci dvou firem k posouzení nabídky na odizolování zdí, provedeno proměření
vlhkosti zdí, práce provedla firma HW Panty s.r.o. K podřezání stěn a pilířů byla použita folie, původní
záměr použít plechy nebylo možno uskutečnit. Práce byly vyfakturovány ve výši 79.299,- Kč.
Stávající terasa musí být do 30. 4. 2018 odstraněna z důvodu zahájení zateplovacích prací, je v
majetku městyse - bude podán návrh na schválení odstranění a vyřazení z majetku. Materiál bude
uskladněn a využit.
V rámci připravované studie bude zpracována veškerá projektová dokumentace na stavbu nové
terasy, bude nutné provést překládku přípojky plynu - požádáno o cenovou nabídku. Bylo
odstoupeno od polykarbonátové stříšky u hlavního vchodu do KD a obě přístavby jsou zastřešeny.
Práce byly ukončeny a v uličce byly zabudovány dva světlíky, čímž bude zajištěna světlost. Mezi
budovami uvažujeme o zbudování uzavíratelné brány.
Bude zrušena elektropřípojka pro knihovnu a knihovna bude napojena na KD.
Založení nové podlahy bude možné zahájit po schválení rozpočtu.
Firma STAREDO na žádost provedla rekapitulaci rozpočtů dle skutečnosti - všechny položky byly
konzultovány se stavebním dozorem na kontrolním dnu 18. 4. 2018, podány připomínky, které byly
do rozpočtu zahrnuty.
Vícepráce, méněpráce budou projednávány na zasedání zastupitelstva v měsíci červnu. Změny
položek:
- výplně otvorů - změna oken v sále, jsou menší a s pákami, ostatní okna bez pák a změna dveří (bez
madel a panikového kování)
- nebylo součástí rozpočtu zapravení špalet po odstranění stávajících oken
- zastřešení šaten a vstupu do KD - změna proti projektované polykarbonátové stříšce
- lešení - nebylo realizováno zateplení stropu sálu a přisáli sádrokartonem (provedeno z půdy), tím
byl proveden odpočet lešení v sále. Nebylo v rozpočtu zahrnuto venkovní lešení pro provedení
zateplení - nová CN
- odpočet neprovedených omítek a výmalby ve sklepích
- ostatní stavební práce - doplněno do rozpočtu hloubení v podlaze sálu, okenní lišty, omítky
podhledů a říms
Změnové rozpočty stavby musí být odsouhlaseny.
Cenová nabídka dle projektu na podlahu sálu - naprojektoval Ing.XXXXXXXX s využitím statického
posudku. Současný stav v nivelitě je -40 cm, statik navrhl ještě -30cm u sálu, celkově -70 cm pro
splnění nosnosti, přisáli se zůstane na -40 cm. Bude položena vrstva recyklátu, velká vrstva štěrku,
beton, zateplení, drátkobeton. Po vyschnutí budou položeny parkety. Podlaha sálu je naceněným
rozpočtem na částku 1.673.205,70 bez DPH, firma STAREDO podlahu sálu nacenila částkou
1.164.609,91 Kč bez DPH.
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Hlasování
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje vícepráce a méněpráce při realizaci projektu „Snížení
energetické náíročnosti - kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov" v
předloženém znění a cenovou nabídku firmy Staredo a.s. na opravu podlahy KD ve výši
1.164.609,91 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse schvaluje odstranění stávající pergoly u penzionu Hodúnka a
její vyřazení z majetku městyse.
K bodu č. 5: Žádost o finanční příspěvek na údržbu hřišť, dopravu mládeže a činnost FK
Železárny Štěpánov, z.s. na rok 2018,
žádost o finanční příspěvek na Memoriál Jana Havelky turnaj mládeže na rok 2018 .
Starostka městyse přednesla návrh rady přispět na Memoriál Jana Havelky turnaj mládeže na rok 2018
ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek na Memoriál Jana Havelky
turnaj mládeže na rok 2018 ve výši 3.000,- Kč.
Dále byl zastupitelům předložen návrh rady na finanční příspěvek pro FK do výše maximálně
100.000,- Kč - požadovaná částka v žádosti byla vyčíslena na 200.000,- Kč.

Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek na údržbu hřišť, dopravu
mládeže a činnost FK Železárny Štěpánov z.s. na rok 2018 ve výši
100.000,- Kč.
K bodu č. 6: Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy
Vendolí.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost s doporučením rady přispět částkou 1.000,Kč.
Hlasování:

Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
pro
pro
pro
pro

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

pro
pro
pro
pro
nepřítomen
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Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

proti
nepřítomen
pro
nepřítomen
pro

zdržel se: 0
Pro: 11
proti: 1
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro
handicapované živočichy Vendolí ve výši 1.000,- Kč.

K bodu č. 7: Nabídka firmy Černohlávek OIL na sběr použitého kuchyňského oleje.
Starostka městyse seznámila členy zastupitelstva s nabídkou firmy Černohlávek OIL. Firma zajistí
dodání kontejneru na sběr použitého kuchyňského oleje, který bude ukládán v PET lahvích a
bezplatný odvoz ke zpracování. Dle návrhu smlouvy by byla požadována pouze finanční náhrada v
případě odcizení nebo poškození kontejneru.

Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje nabídku firmy Černohlávek OIL na sběr
použitého kuchyňského oleje.

K bodu č. 8: Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM- 014330047245/002 pozemek parcelní číslo 1111 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou.
Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni se týká nově zbudovaného vedení v Olešničce. Toto
břemeno se týká pozemku získaného anomálií, nachází se u Jurků, směr Vrtěžíř, kde je zbudován nový
sloup. Schválením břemena získáme částku 2.000,- Kč bez DPH do rozpočtu městyse.
Hlasování:
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.:
NM-014330047245/002 - pozemek parcelní číslo 1111 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou.

K bodu č. 9: Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM- 014330047245/001 pozemek parcelní číslo 183/1,183/8,184/1, 329, 330, 331/1, 322/5, 324/10, 345, 235/6,
320/1, 321/3, 322/13 v k. ú. Olešnička.
Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni se týká taktéž nově zbudovaných vedení v Olešničce
včetně sloupů. Břemeno bylo vyčísleno částkou 17.000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.:
NM-014330047245/001 - pozemek parcelní číslo 183/1,183/8,184/1, 329, 330, 331/1,
322/5, 324/10, 345, 235/6, 320/1, 321/3, 322/13 v k. ú. Olešnička.
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K bodu č. 10: Stanovení počtu členů zastupitelstva na období 2018 - 2022.
Na podzim budou nové komunální volby a zastupitelstvo musí do konce června stanovit počet členů
nového zastupitelstva. Rada doporučuje zastupitelstvu zachovat počet 15 členů.
Hlasování:
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje zachovat počet 15 členů zastupitelstva na období
2018-2022.

K bodu č. 11: Rozpočtová opatření č. 2,3/2018.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 2, 3/2018 v předloženém
znění.

K bodu č. 12: Různé, diskuze, závěr.
p. Kubíková - objevují se stížnosti na dopravní značení okolo školy, je zahrnuto v pasportu a nebylo
realizováno; problémem je i stání na zastávce - není označení zastávky; značka u RD XXXXXXX není
viditelná
Hlasování:
proti: 0
zdržel se: 0
pro: 12
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse ukládá starostce vyvolat jednání s příslušnými orgány k
umístění dopravního značení, semaforu na zpomalení rychlosti a zastávky u ZŠ.
p. Stárek - umístění kontejnerů na Močidlech
p. Ostrýž - napnutí kabelovky, zpevnění nově instalovaných sloupů
Na závěr jednání přečetla zapisovatelka usnesení z dnešního zasedání a jednání zastupitelstva
ukončila starostka městyse.

Mgr. Alena Boháčová

PaedDr. Šárka Kunčíková

místostarostka městyse
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