Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 26. 6. 2018 v 18:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Boháčové Alena, Čupr Zdeněk, Čuprová Saša, Horák Augustin, Mgr. Kobzová Ladislava,
Mgr. Kubík Vratislav, Mgr. Kubíková Stanislava, PaedDr. Kunčíková Šárka, Opatřil Milan,
Stárek Pavel, Špaček Petr, Vícha Dušan
Omluveni: Bc. Juřík Ladislav, Murčo Dušan, Ostrýž Otakar
Hosté: Ing. Arch. Grimm
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu, zařazení nových
bodů programu:
Příspěvek na vybavení dětského oddělení Nemocnice Nové město na Moravě
Žádost o poskytnutí půjčky na vybavení pokojů Penzionu Hodůnka
- Žádost o povolení vybudování přístupové cesty na pozemek parcelní číslo 115/2
k. ú. Štěpánov nad Svratkou
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, zpráva o činnosti rady
městyse, výborů a komisí
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok
2017
5. Návrh závěrečného účtu městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2017
6. Účetní závěrka městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2017; zpráva o plnění příjmů a
výdajů rozpočtu za leden - květen 2018
7. Snížení energetické náročnosti KD - průběh, změny, terasa; studie veřejného
prostranství
8. Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby v rámci VZMR: „Infrastrukturou k odbornému
Vzdělávání na ZŠ ve Štěpánově nad Svratkou - stavební práce"
9. Žádost o finanční příspěvek na údržbu hřišť - nová sekačka, dopravu mládeže
a činnost FK Železárny Štěpánov, z.s. na rok 2018 revokace usnesení z minulého
zasedání ZM
10. Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s.
11. Žádost o finanční podporu Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z.s., Klub RADOST
Prostějov
12. Žádost o finanční podporu - Babybox nové generace v Nemocnici Jihlava
13. Žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 368/2 v k. ú. Vrtěžíř — XXXXXXXX
14. Rozpočtové opatření č. 4/2018
15. Různé, diskuze, závěr

K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a přivítala XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, který
v prezentaci seznámil zastupitele s návrhem závětří vstupu do budovy ÚM.
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K bodu 2: Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu, zařazení
nových bodů programu.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení p. Milan Opatřil
a Mgr. Ladislava Kobzová.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Milan
Opatřil a Mgr. Ladislava Kobzová.
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčové Alena.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - Mgr. Stanislava Kubíková a p. Augustin
Horák.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Stanislavu
Kubíkovou a p. Augustina Horáka.
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Starostka městyse přednesla návrh na zařazení nových bodů programu:
Příspěvek na vybavení dětského oddělení Nemocnice Nové město na Moravě
Žádost o poskytnutí půjčky na vybavení pokojů Penzionu Hodůnka Žádost o
povolení vybudování přístupové cesty na pozemek parcelní číslo 115/2 k. ú.
Štěpánov nad Svratkou
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Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení nových bodů programu:
bod č. 15:
Příspěvek na vybavení dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě bod č.
16:
Žádost o poskytnutí půjčky na vybavení pokojů Penzionu Hodůnka
bod č. 17:
Žádost o povolení vybudování přístupové cesty na pozemek parc.č. 115/2 k.ú.
Štěpánov nad Svratkou.

K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Na zasedání zastupitelstva dne 19. 4. 2018 bylo uloženo:
starostce městyse vyvolat jednání s příslušnými orgány k umístění dopravního
značení, semaforu na zpomalení rychlosti a zastávky u ZŠ
Dne 25. 6. 2018 proběhlo jednání za přítomnosti XXXXXXXX (Policie ČR) a p. Ostrýže jednání
a bylo přislíbeno, že na základě našich požadavků navrhne řešení - posunutí značky začátek
obce, značku omezení rychlosti na 70 km/h umístit před Borovec a u školy kromě neonové
značky umístit dopravní značení Pozor škola. Značku u XXXXXX posunout blíž k mostu a na
silnici směrem k mostu opět značení Pozor škola. Náklady spojené s tímto značením by
pravděpodobně byly hrazeny z rozpočtu městyse.
Další možností, ovšem daleko dražší, by byl červený zpomalovací koberec - cena za 100 metrů
je 400.000,- Kč.
Zastávka u školy - navrhnuto aby minimálně školní autobusy zastavovali na straně u školy (je
dostatek místa pro otočení).
Cílem je docílit všech navrhovaných opatření do začátku školního roku.
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 se pravidelně zabývala průběhem prací v projektu „zateplení KD" a závěry
kontrolních dnů:
dokončeno zateplování fasády, dokončeny svody; v sále je vše připraveno a 27. 6.
2018 se bude zalívat drátkobeton, následně budou instalovány únikové dveře a hlavní
vchod do KD a položena dlažba do vchodu a šatny
- dokončena rekonstrukce sociálního zařízení - dokončeny obklady i dlažba
- řešeny změny termínů realizace s administrátorem - požadavek na posunutí termínu
realizace do 19.10. 2018
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podepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.10. 2017 v souladu se schválenou
částkou zastupitelstvem městyse ve výši 1.164.609,91 Kč bez DPH, tento dodatek byl
vyvěšen na profilu zadavatele; vypracovány změnové listy - budou podepsány
stavebním dozorem XXXXXXXXXXXX, projektantem XXXXXXXXXXX a zpracovatelem
energetického auditu XXXXXXXX
v průběhu prázdnin budou probíhat dokončovací práce - rekonstrukce dveří v sále a
přisáli, výmalba a úklidové práce
řešen problém s hromosvody - kromě ploché střechy na přístavbě
nevykazovaly odpor; schválena CN na hromosvody ve výši 29.796 Kč bez DPH
(CN neobsahuje zemní práce) a byla provedena výměna rezavých svodů kromě
hřebenové části; zemní práce provedl XXXXXX současně s pokládkou pásoviny
od kotelny až po pevnou asfaltovou plochu a to do hloubky cca 60 cm ve
vzdálenosti 1 metr od budovy; práce budou dokončeny s úpravou veřejného
prostranství
topení uloženo v podlaze, zbývá osazení těles
doručeno Rozhodnutí ministra č. 18000335 o půjčce ze SFŽP ČR

2. Rada se zabývala projektem Infrastrukturou k odbornému vzdělávání - proběhlo jednání s
administrátorem projektu k dovysvětlení etapizace projektu:
1. etapa : termín do 31. 8. 2018
- hodnota díla 4.300.542,- Kč
- přípravné práce, studie proveditelnosti, příprava a průběh veřejné zakázky,
konektivita, 25% stavebních prací, učebna výpočetní techniky a jazyková učebna
2. etapa: termín 1. 9. - 28. 2. 2019
- hodnota díla 2.808.530,- Kč
- 50% stavebních prací, vybavení venkovní učebny, rozšíření přístupového systému
3. etapa: termín 1. 3. - 31. 5. 2019
- hodnota díla 3.467.578,- Kč
- 25% stavebních prací, arboretum, úprava zeleně, keramická pec, nábytek do
polytechnické učebny
3. Rada městyse neschválila Žádost o odkoupení pozemku a doporučuje zastupitelstvu
neschválit žádost XXXXXXXX o odkoupení pozemku se zdůvodněním nezasahovat do stavu
pozemků před pozemkovou úpravou
4. Rada posoudila žádost FK přednesenou XXXXXXXXXXXXX na příspěvek na nákup sekačky v současné době není stav, kdy by bylo možno již poskytnutou částku pro FK ve výši
100.0, - Kč navyšovat a uložila starostce vyvolat jednání s XXXXXXXXXXXX k projednání
stanoviska městyse
5. GDPR - Byla podepsána smlouva s XXXXXXXXX, výkon funkce pověřence bude hrazen ve
výši 7.000,- Kč + cestovní náklady, ostatní administrace je plně hrazena z prostředků
mikroregionu. Proběhla první návštěva - veškeré zabezpečení je dostačující, v současné době
jsou formou dodatků ke smlouvám řešeny změny s poskytovateli služeb. Naprosto nová
smlouva musí být uzavřena se zpracovatelem mezd, finanční náklady budou zachovány.
6. Rada projednala závěry schůzky ekologické komise se zástupkyní firmy Odour
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7. Starostka městyse předložila jednání rady dopis zaslaný Ministerstvem zemědělství ČR Výzva vlastníkům vodovodů a kanalizací, ve kterém je upozornění na nedostačující ceny
vodného a stočného a na základě těchto cen jsou odváděny nedostatečné finanční
prostředky do fondu oprav. Byla svolána schůzka starostky, XXXXXXXX (zástupce městyse
v předsednictvu VOV) a XXXXXXXXXXX (zástupce BVK) k provedení kontroly a sjednání
nápravy-zpracován 5letý harmonogram nárůstu ceny
8. Rada projednala závěry jednání pracovního výboru v Jihlavě 29. 5. 2018 - projekt
silnice 11/387 - příští rok přestavba mostu v Ujčově; postoupen požadavek na zbudování
chodníku mezi Železárnami a Malou Olešničkou
9. Rada projednala závěry jednání v Jihlavě 8. 6. 2018 k rušení matričních úřadů - matrika
bude zachována
10. Rada schválila cenovou nabídku na zpracování technické dokumentace terasy před KD
pro realizaci stavby ve výši 50.000,- Kč + DPH.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.

Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl Mgr. Vratislav Kubík:
Finanční výbor se sešel společně s radou 5. června 2018 k projednání závěrů přezkoumání
hospodaření za rok 2017 a návrhu Závěrečného účtu městyse za rok 2017. Finanční výbor po
projednání veškerých podkladů nemá výhrady k předloženému závěrečnému účtu včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 a doporučuje
zastupitelstvu jeho schválení bez výhrad.

Zprávu o činnosti ekologické komise přednesl p. Milan Opatřil a Mgr. Vratislav Kubík:
Ekologická komise se sešla s XXXXXXXXXXX, zástupkyní firmy ODOUR, která se zabývá
měřením emisí. Dle nabídky by proběhla zjišťovací fáze pomocí trubiček, kdy by byl
analyzován druh látek obsažených ve vzduchu. Následně by pomocí krabičky s čidly
následovalo kontinuální měření prachu, oxidu siřičitého a pak látky zjištěné pomocí trubiček.
Předpokládané náklady byly vyčísleny předběžně na hodnotu 70.000,- Kč. V nabídce byla i
možnost účasti na jednání v Železárnách k seznámení s dalšími možnostmi řešení problémů
se zápachem dle zkušeností z praxe jako např. vodní clona apod.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje možnost pořízení měřící soustavy firmy ODOUR ve
spolupráci s Železárnami Štěpánov v rozsahu analytických trubiček a měřícího kufříku a
pověřuje ekologickou komisi vyvolat jednání s XXXXXXXXXXXXX a Železárnami Štěpánov
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Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla Mgr. Stanislava Kubíková:
O víkendu proběhlo zahájení ŠŤEKULE, připravuje se plaviáda, hasičská fontána s hudbou,
5.ročník Štěpánovské lávky, letní kino, II.ročník turnaje trojic v nohejbalu a na závěr
rozloučení s prázdninami 1. 9. 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a výborů.
K bodu č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou
za rok 2017.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 11. 9. 2017 jako dílčí a konečné
přezkoumání bylo 23. 5. 2018. Přezkoumání vykonali kontroloři odboru kontroly Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2017.
K bodu č. 5: Návrh závěrečného účtu městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2017.
Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem jako schodkový a to ve výši příjmů
11.744.925,- Kč a výdajů 12.065.388,- Kč. Zastupitelstvem bylo v roce 2017 schváleno 12
rozpočtových opatření, po změnách k 31. 12. 2017 rozpočet na straně příjmů činil
14.501.156,70 Kč a na straně výdajů 13.200.215,- Kč. Návrh závěrečného účtu byl
zastupitelům zaslán v písemné podobě společně s pozvánkou.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a Závěrečný účet městyse
Štěpánov nad Svratkou za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Štěpánov nad Svratkou, IČ:00295558 za rok 2017 bez výhrad.

K bodu č. 6: Účetní závěrka městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2017; zpráva o plnění
příjmů a výdajů rozpočtu za leden - květen 2018.
Účetní závěrka byla zpracována v souladu s §4 vyhl.220/2013 a v souladu s požadavky
schvalujícího orgánu v úplnosti. Nebyly zatajeny žádné skutečnosti a účetní závěrka byla
zpracována s cíli dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční
situace.
Plnění příjmů a výdajů rozpočtu za období leden - květen 2018 není v rozporu se schváleným
rozpočtem. Stav k 31. 5. 2018 v oblasti příjmů činí 6.171.015,68 Kč, v oblasti výdajů
5.713.992,50 Kč, stav běžného účtu 11.436.968,09 Kč a stav pokladny činí 11.791,- Kč.

6

Hlasování:
Pro: 12

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Štěpánov nad Svratkou schvaluje Účetní závěrku městyse Štěpánov
nad Svratkou k 31.12. 2017.
K bodu č. 7: Snížení energetické náročnosti KD - průběh, změny, terasa; studie veřejného
prostranství.
Byla převzata konečná verze studie veřejného prostranství kolem KD vypracovaná firmou
Grimm Architekti a je k nahlédnutí, informace budou otištěny ve Štěpánovinkách.
Vybudování nové terasy je jednou z etap řešení tohoto prostranství, návrh je součástí studie
a je nabídnuto i dodání projektové dokumentace za určité finanční prostředky. Cenová
nabídka za vypracování projektové dokumentace byla dohodnuta na 50.000,- Kč bez DPH.
Vlastní zbudování terasy vyžaduje přeložku plynového vedení. Byly osloveny firmy pro
zpracování cenové nabídky přeložky plynu bez zemních prací, které by provedl XXXXXXXX.
Pro zpracování CN je požadována projektová dokumentace. Vlastní práce by se uskutečnily v
průběhu měsíce září - říjen 2018.
Byly schváleny změnové listy, které budou zaslány na SFŽP a bude se koncipovat žádost o
platbu.
Byl podepsán dodatek ke smlouvě o dílo s firmou STAREDO na vícepráce a méněpráce ve výši
1.164.609,91 Kč bez DPH v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva ze dne 19. 4.
2018.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby nové terasy u Penzionu Hodůnka ve výši 50.000,- Kč
bez DPH - Grimm Architekti.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zadání cenových nabídek na přeložku plynového vedení
na pozemcích parc.č. 1064/1,1064/2,1064/5 a 30/3 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou, včetně
projektové dokumentace.
K bodu č. 8: Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby v rámci VZMR: „Infrastrukturou k
odbornému vzdělávání na ZŠ ve Štěpánově nad Svratkou - stavební práce".
Dne 26. 6. 2018 proběhlo výběrové řízení, byla podána pouze jedna nabídka a to firmy
Staredo s.r.o, Nové Město na Moravě ve výši 5.119.510,- Kč včetně DPH. Poněvadž nebyly
zjištěny žádné nesrovnalosti a nabídka splnila všechny požadované náležitosti, je jednán í
zastupitelstva předložena smlouva o dílo s tímto dodavatelem.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby v rámci VZMR:
„Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ ve Štěpánově nad Svratkou - stavební
práce" s vybraným zhotovitelem na základě doporučení hodnotící komise ze dne 26. 6.
2018 a po ověření všech doložených dokumentů administrátorem veřejné zakázky ve
výši
4.231.0,
- Kč bez DPH s firmou STAREDO s.r.o.
K bodu č. 9: Žádost o finanční příspěvek na údržbu hřišť - nová sekačka, dopravu mládeže a
činnost FK Železárny Štěpánov, z.s. na rok 2018 revokace usnesení z minulého zasedání ZM.
Zastupitelstvo městyse dne 19. 4. 2018 schválilo finanční příspěvek FK Železárny Štěpánov na
údržbu hřišť, dopravu mládeže a činnost ve výši 100.000,- Kč. Následně byla podána nová
žádost o finanční příspěvek na nákup nové sekačky. Rada městyse tuto žádost projednala a
doporučuje zastupitelstvu revokovat schválené usnesení a to tak, aby byla tato částka
rozdělena: 50.000,- Kč na činnost, dopravu mládeže a 50.000,- Kč účelově vázat na nákup nové
sekačky.
Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje revokovanou žádost o finanční příspěvek na údržbu hřišť,
dopravu mládeže a činnost FK Železárny Štěpánov, z.s. na rok 2018 ve výši 50.000,- Kč a
účelově podíl na nákup nové sekačky ve výši 62.000,- Kč.
V 20:50 hodin se omluvil z jednání zastupitelstva p. Dušan Vícha.

K bodu č. 10: Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost o finanční podporu Linky bezpečí.
Tato žádost byla projednána radou a bylo doporučeno zastupitelstvu schválit finanční podporu
ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
pro
pro
pro
pro
Pro: 10

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

pro
nepřítomen
pro
nepřítomen
pro
proti: 1

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

proti
nepřítomen
pro
pro
nepřítomen
zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši
1.000,- Kč.
K bodu č. 11: Žádost o finanční podporu Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z.s., Klub
RADOST Prostějov.
Jednání zastupitelstva byla předložena žádost o finanční podporu Asociace rodičů a přátel ZP
dětí - Prostějov není v našem okruhu a rada doporučuje tuto žádost zamítnout.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 11

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje Žádost o finanční podporu Asociace rodičů a přátel ZP
dětí ČR, z.s., Klub RADOST Prostějov.
K bodu č. 12: Žádost o finanční podporu - Babybox nové generace v Nemocnici Jihlava.
Starostka městyse předložila jednání žádost o finanční podporu - rada tuto žádost projednala
a doporučuje její zamítnutí z důvodu velké vzdálenosti. Pokud by bylo toto zařízení
instalováno v Novém Městě na Moravě, pak by byl příspěvek zvažován.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 11

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje Žádost o finanční podporu - Babybox nové generace v
Nemocnici Jihlava.
K bodu č. 13: Žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 368/2 v k. ú. Vrtěžíř - XXXXXXXX.
Po projednání v radě nebylo schváleno vyvěšení záměru na prodej dotčeného pozemku z
důvodu právě probíhající pozemkové úpravy, rada doporučuje zastupitelstvu tuto žádost
zamítnout.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 11

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje Žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 368/2 v k.
ú. Vrtěžíř - XXXXXXXX.
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K bodu č. 14: Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Jednání zastupitelstva bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2018.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v předloženém znění.
K bodu č. 15: Příspěvek na vybavení dětského oddělení Nemocnice Nové Město na
Moravě.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost o příspěvek na vybavení dětského
oddělení - probíhá výstavba nového pavilonu za 87 mil.Kč a na vybavení byla vypsána
veřejná sbírka, která zajistí příjemné prostředí.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek na vybavení dětského oddělení Nemocnice
Nové Město na Moravě ve výši 8.000,- Kč.
K bodu č. 16: Žádost o poskytnutí půjčky na vybavení pokojů Penzionu Hodůnka.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost o poskytnutí půjčky ve výši
100.000,- Kč na základní vybavení pokojů. Rada tuto žádost projednala se zamítavým
stanoviskem - na vybavení pokojů je tato částka nedostačující, je třeba zpracovat skutečnou
finanční rozvahu na základní vybavení.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 11

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje Žádost o poskytnutí půjčky na vybavení pokojů
Penzionu Hodůnka.
Zastupitelstvo městyse ukládá radě městyse vyvolat jednání s nájemcem Penzionu
Hodůnka o zpracování finanční rozvahy na základní vybavení pokojů penzionu.
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K bodu č. 17: Žádost o povolení vybudování přístupové cesty na pozemek parc.č. 115/2 k.
ú. Štěpánov nad Svratkou.
Jednání zastupitelstva byla předložena žádost XXXXXXXXXXXX o povolení přístupové cesty
k zakoupenému pozemku k výstavbě RD.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse ukládá radě městyse vyvolat jednání na místě samém k posouzení
žádosti o povolení vybudování přístupové cesty na pozemek parcelní číslo 115/2 v k. ú.
Štěpánov nad Svratkou.
K bodu č. 18: Různé, diskuze, závěr
p. Kubíková - rozšíření kapacity MŠ, využití připravované výzvy

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

/
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Mgr. Alena Boháčová

PaedDr. Šárka Kunčíková

místostarostka městyse

starostka městyse
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