Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou

konané dne 15.12. 2015 v 17:00 hodin

Přítomni:
Mgr. Boháčová Alena, Čupr Zdeněk, Čuprová Saša, Bc. Juřík Ladislav, Mgr. Kobzová Ladislava, Mgr.
Kubíková Stanislava, PaedDr. Kunčíková Šárka, Opatřil Milan,Ostrýž Otakar, Stárek Pavel, Vícha Dušan
Omluveni: Horák Augustin, Mgr. Kubík Vratislav, Murčo Dušan, Špaček Petr
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu, návrh na zařazení nového
bodu programu:
Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
4. Zpráva o činnosti rady městyse
5. Inventarizace majetku městyse za rok 2015 - průběh
6. Ceník služeb na rok 2016
7. Informace o aktualizaci směrnice o účetnictví na rok 2016
8. Příloha č. 7 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem s TS na
rok 2016
9. BVK - návrh tarifů pro rok 2016
10. Členský příspěvek Mikroregionu Bystřičko na rok 2016
11. Žádost o předběžný souhlas trasování cyklotrasy EuroVelo č. 4 v Kraji Vysočina
12. Odkoupení pozemku parcelní č. 30/3 v k. ú Štěpánov nad Svratkou o výměře 437 m2 XXXXXXXXXXXXXXX
13. Žádost o finanční příspěvek na paliativní hospicovou péči - Domácí hospic Vysočina, o. p. s.,
Nové Město na Moravě
14. Žádost o finanční příspěvek na provoz denního stacionáře ROSA
Bystřice n. P. a Charitní pečovatelské služby pro rok 2016
15. Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 183/8 o výměře 37 m2 a části pozemku parcelní
číslo 183/7 o výměře 20 m2 v k.ú Olešnička - XXXXXXXXXXXXXXX
16. Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 49/23 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Štěpánov nad
Svratkou - XXXXXXXXXXXXXXX
17. Návrh rozpočtu městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2016
18. Rozpočtové opatření č. 10 /2015
19. 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-p. Ostrýž Otakar a p. Stárek Pavel.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ostrýž Otakar a p. Stárek Pavel.
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčová Alena.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu a to p. Opatřila Milana a p. Víchu Dušana.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu p. Opatřila Milana a p. Víchu Dušana.
Starostka městyse přednesla návrh na zařazení nového bodu programu:
Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zařadit do programu jednání bod:
Bod jednání č. 19:
Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina.
K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse.
Zjednání zastupitelstva vyplynul požadavek:
kanál u č.p.151- vzhledem k pohybu těžké techniky při čištění Hodonínky bude oprava řešena
až v jarních měsících
kácení borovice - provést odstranění vzrostlého stromu není nejšťastnější řešení, bude
proveden ořez k zajištění dobrého výhledu
K bodu č. 4: Zpráva o činnosti rady městyse.
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse a zhodnotila dvě zasedání, která se uskutečnila
25.11. a 15.12 s tímto programem:
1. Rozpočet 2016 - doplnění návrhu rozpočtu o finanční prostředky na nákup hasičského auta,
programu na sázení Štěpánovinek.
2. BD č.p. 9 - uzavření nájemních smluv a předání bytů nájemníkům, zaplaceno nájemné za měsíc
prosinec včetně služeb. Proběhlo závěrečné vyúčtování celého projektu, došlo rozhodnutí o
závěrečném vyúčtování.
3. Vypuštění koupaliště - odstranění trubky k projektu „Čištění Hodonínky" pro výstavbu splavu
vedle čp.103.
4. Projekt Zvýšení bezpečnosti podél silnice 11/387 - žádost na SFDI o dotaci, vydáno územní
rozhodnutí. Zvažuje se podání žádosti o dotaci na MMR na vybudování parkoviště a předběžné
informace o možnosti dotací v roce 2016 na chodníky včetně osvětlení. Obecní dům Vrtěžíř- práce
byly dokončeny. ÚM - výběr barvy; EFEKT 2015 - dokončování výměny VO.
6. Žádost o vyjádření Štěpánov n. S., přípojka NN - změna 1 ve vedení přípojky - XXXXXXXX.
7. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štěpánov n. S. - schváleno.
8. Objednávka zápisu obce v publikaci Encyklopedie ČR v rozsahu jedné třetiny stránky včetně
fotografie a zakoupení jednoho výtisku.
9. Oznámení o zahájení stavebního řízení - most 1/19 Štěpánov 19-084-vydáno kladné stanovisko.
10. Nabídkový list č.21-1/2015 Štěpánov vícepráce VO - výměna a doplnění výložníků.
11. Žádost o odprodej pozemku XXXXXXXX- vydání záměru, odprodej bude projednán v
zastupitelstvu.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.

3

K bodu č. 5: Inventarizace majetku městyse za rok 2015 - průběh.
Inventarizace majetku městyse za rok 2015 byla zahájena proškolením členů
inventarizačních komisí, které proběhlo 9. 12. 2015 v souladu se schváleným
harmonogramem. V současné době probíhají inventury skutečného stavu majetku.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu inventarizace majetku městyse za rok 2015.
K bodu č. 6: Ceník služeb na rok 2016.
Starostka městyse seznámila s ceníkem služeb schváleným v roce 2015. Vzhledem k tomu, že nebyl
podán žádný konkrétní návrh na doplnění či změnu, byl ceník schválen v předloženém znění.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Ceník služeb na rok 2016 v předloženém znění.
K bodu č. 7: Informace o aktualizaci směrnice o účetnictví na rok 2016.
Dne 1. 1. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 221/2015 s účinností od 1. 1. 2016. Tento zákon novelizuje
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Novela zákona o účetnictví reaguje na změny vyplývající ze
Směrnice EU č. 2013/34 a dále na změny vyplývající ze zákona č. 304/2013 Sb.
Starostka městyse seznámila se změnami vyplývajícími z výše uvedené aktualizace směrnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o aktualizaci směrnice o účetnictví na rok 2016.

K bodu č. 8: Příloha č. 7 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem s
TS na rok 2016.
Starostka městyse seznámila zastupitele s přílohou smlouvy k zajištění nakládání s komunálním
odpadem. Smlouva se uzavírá s TS Bystřice n.P., pro rok 2016 nedochází k žádným podstatným
změnám. Poplatky zůstávají na úrovni roku 2015, mění se pouze svoz plastů a to vždy v prvním týdnu
měsíce. Při jednání se zástupci TS byl starostkou vznesen požadavek, aby svoz plastů byl 2 x do
měsíce a to vždy 1. a 3. týden - požadavek nebyl akceptován.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění
nakládání s komunálním odpadem s TS na rok 2016 v předloženém znění.
K bodu č. 9: BVK - návrh tarifů pro rok 2016.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva návrh tarifů vodného a stočného pro rok
2016. V návaznosti na vývoj nákladů spojených s výrobou a distribucí pitné vody jsou
navrženy pro rok 2016 následující tarify:
- .................................... vodné
31,92
Kč/m3 + DPH
- .................................... stočné
33,58
3 vodárenskou infrastrukturu ve výši 80.000,- Kč a 100.000,- Kč za kanalizační infrastrukturu.
Nájemné
Kč/mza
+ DPH
Hlasování:

Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
omluven
zdržela se
pro
pro

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

Pro: 9

pro
pro
omluven
omluven
omluven

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

proti
pro
pro
pro
pro
zdržel se: 1

proti: 1

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vodné pro rok 2016 ve výši 31,92 Kč/m3 bez DPH a nájemné za užívání
infrastruktury vodovodu na rok 2016 ve výši 80.000,- Kč bez DPH, stočné pro rok 2016 ve výši 33,58
Kč/m3 bez DPH a nájemné za užívání infrastruktury kanalizace na rok 2016 ve výši 100.000,- Kč bez
DPH.

K bodu č. 10: Členský příspěvek Mikroregionu Bystřičko na rok 2016.
Zastupitelstvo městyse se zabývalo návrhem na zvýšení členského příspěvku Mikroregionu
Bystřičko z 20,- Kč/obyvatele na 23,- Kč/obyvatele. Starostka poukázala na význam členství v
mikroregionu :
spolupráce obcí v regionu
zapůjčování materiálů (ozvučení, skákací hrad)
příspěvky při organizování aktivit (Česko čte dětem, letní kino)
- organizování společných akcí (Hry bez hranic)
možnost získání dotací, odborná pomoc při zpracování žádostí o dotace
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Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
omluven
pro
pro
pro

Pro: 10

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

pro
pro
omluven
omluven
omluven

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

proti: 1

proti
pro
pro
pro
pro

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje zvýšení členského příspěvku Mikroregionu Bystřičko na rok 2016
na 23,- Kč/občana.

K bodu č. 11: Žádost o předběžný souhlas trasování cyklotrasy EuroVelo č. 4 v Kraji Vysočina.
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost o předběžný souhlas trasování cyklotrasy podél řeky Svratky
vedoucí po místních komunikacích bez připomínek.
Hlasování:
Pro: 11 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o předběžný souhlas trasování cyklotrasy EuroVelo č. 4 v
Kraji Vysočina.
K bodu č. 12: Odkoupení pozemku parcelní č. 30/3 v k. ú Štěpánov nad Svratkou o výměře 437 m2 XXXXXXXXXXXXXX

Starostka městyse informovala zastupitele, že v roce 2013 na základě dohody byla XXXXXXX
odkoupena od XXXXXXXXX cesta podél bytovky s tím, že obratem tento pozemek městys odkoupí.
Uvalením břemene se odkup zkomplikoval, v současné době bude jednáno s XXXXXXXXXX o přípravě
smlouvy o smlouvě budoucí a v návaznosti pak smlouvy kupní. Vlastní odkoupení ba mělo proběhnout
v měsíci březnu, do rozpočtu na rok 2016 je zahrnuta částka 75.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0
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zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje odkoupení pozemku p. č. 30/3 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou o
výměře 437 m2 za cenu 150 Kč/m2 od XXXXXXXXXX. Kupující zajistí kupní smlouvu a zaplatí daň z
převodu ve výši 4 %.
K bodu č. 13: Žádost o finanční příspěvek na paliativní hospicovou péči - Domácí hospic Vysočina, o.
p. s., Nové Město na Moravě.

Starostka městyse přednesla žádost Domácího hospiců Vysočina o finanční příspěvek na paliativní
hospicovou péči. Žádosti nebylo vyhověno.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 11

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje finanční příspěvek na paliativní hospicovou péči - Domácí hospic
Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě.

K bodu č. 14: Žádost o finanční příspěvek na provoz denního stacionáře ROSA Bystřice n. P. a Charitní
pečovatelské služby pro rok 2016.
Starostka městyse seznámila členy zastupitelstva s vyčíslenou žádostí o finanční příspěvek přesahující
částku 94.000,- Kč. Po projednání bylo stanoveno finanční příspěvek zachovat ve stejné výši jako v roce
2015.
Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

Pro: 9

pro
omluven
zdržela se
pro
pro

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

pro
pro
omluven
omluven
omluven

proti: 1

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

proti
pro
pro
pro
pro

zdržel se: 1

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční příspěvek na provoz denního stacionáře ROSA Bystřice n.
P. ve výši 50.000,- Kč a Charitní pečovatelské služby pro rok 2016 ve výši 8.000,- Kč.
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K bodu č. 15: Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 183/8 o výměře 37 m2 a části pozemku
parcelní číslo 183/7 o výměře 20 m2 v k.ú Olešnička - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Starostkou městyse byla přednesena žádost XXXXXXXXXXX (Malá Olešnička) na vypořádání pozemků
dle současného stavu - po digitalizaci bylo zjištěno, že oplocení pozemku XXXXXXXXXXXXXXXX zasahuje
do pozemků ve vlastnictví městyse.
Hlasování:

Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
omluven
pro
pro
pro

Pro: 10

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

pro
pro
omluven
omluven
omluven

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

proti: 0

pro
pro
pro
zdržel se
pro

zdržel se: 1

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje odkup části pozemku parcelní číslo 183/8 o výměře 38 m2 a části
pozemku parcelní číslo 183/7 o výměře 21 m2 v k.ú Olešnička XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX v ceně
35,- Kč/m2. Kupující zajistí sepsání smlouvy a zaplacení daně z převodu nemovitostí.

K bodu č. 16: Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 49/23 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Štěpánov
nad Svratkou - XXXXXXXXXXXX.
Zastupitelstvu městyse byla předložena žádost XXXXXXXXXXXXXXXX na odkup části pozemku, který má
v současné době v pronájmu a má zájem tento pozemek zpevnit a používat na uskladnění strojů
využívaných k podnikání.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje odkup části pozemku parcelní číslo 49/23 v k.ú. Štěpánov nad
Svratkou XXXXXXXXXXXX. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem v součinnosti s
Radou městyse a smlouva o odkupu bude projednána na příštím zastupitelstvu.
K bodu č. 17: Návrh rozpočtu městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2016.
Po prostudování písemného návrhu rozpočtu na rok 2016, doporučení rady a na základě jednání
dnešního zastupitelstva byl návrh rozpočtu doplněn o:
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V oblasti výdajů:
položka 3349 ostatní záležitosti sděl.prostředků:
- program na sázení Štěpánovinek ....................................................... 20.000,- Kč
položka 5512 PO - dobrovolná část:
- investiční dotace na nákup hasičského auta ............................ 5.000.000,- Kč
položka 6112 - zastupitelstvo obcí:
- publikace Encyklopedie ČR ................................................................. 7.250,- Kč
položka 3639 - komunální služby:
- platy v zaměstnaneckém poměru ...................................................... 20.000,- Kč
položka 6171 - činnost místní správy:
- nein.dotace Mikroregion Bystřičko - navýšení ................................... 1.719,- Kč
- nová položka 4339,4356 - pečovatelské služby:
- příspěvek na provoz ........................................................................... 59.000,- Kč
V oblasti příjmů: daňové příjmy:
- položka DPH - navýšení v návrhu rozpočtu ........................................ 106.318,- Kč
transfery
- neinvestiční dotace na nákup hasičského auta ............................... 5.000.000,- Kč
nedaňové příjmy:
- prodej pozemků (XXXXXXXXXXX) .................................................... 2.065,- Kč

Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný v celkové hodnotě 17.145.765,- Kč.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2016 jako
vyrovnaný v celkové výši příjmů i výdajů 17.145.765,- Kč.

K bodu č. 18: Rozpočtové opatření č. 10 /2015 .
Na jednání zastupitelstva bylo místostarostou předloženo rozpočtové opatření č. 10/2015, které jsou
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 v předneseném znění.
Zastupitelstvo městyse, v případě doplnění RO č. 10/2015 do 31.12. 2015, pověřuje schválením radu,
která předá informace ZM na příštím zasedání.
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K bodu č. 19: Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina.
Starostka městyse seznámila zastupitele s žádostí o finanční příspěvek na činnost Centra pro
zdravotně postižené, tento příspěvek byl v loňském roce poskytnut ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční příspěvek centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina ve výši 1.000,- Kč.

K bodu č. 20: Různé, diskuze, závěr.
-

osvětlení podél silnice č. 19

-

doprava po místních komunikacích uvnitř městyse- dodržování předepsané rychlosti

-

oprava plotu u sochy Jana Nepomuckého na náměstí

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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