Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 27. 9. 2016 v 18:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Boháčové Alena, Čuprová Saša, Čupr Zdeněk, Horák Augustin, Mgr. Kobzová Ladislava,
Mgr. Kubík Vratislav, Mgr. Kubíková Stanislava, PaedDr. Kunčíková Šárka, Murčo Dušan,
Opatřil Milan, Ostrýž Otakar, Špaček Petr, Vícha Dušan
Omluveni:
Bc. Juřík Ladislav, Stárek Pavel

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Zpráva o činnosti rady městyse, finančního a kontrolního výboru, kulturní
a ekologické komise
5. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou
za leden - červen 2016
6. Žádost o povolení výjimky vyššího počtu dětí mateřské školy v jedné třídě ve školním
roce 2016/2017 z 24 na 28 dětí
7. Strategický plán rozvoje městyse Štěpánov nad Svratkou na období 2016 - 2020
8. Žádost o pronájem pozemku a uzavření pachtovní smlouvy parcelní čísla 46/2 o
výměře 172 m2 a 46/3 o výměře 373 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXX
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330036224/001 - č.p.9
10. Smlouva č.: 1040009872/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Štěpánov n/S stav.úpravy NN Olešnička"; žádost o vyjádření ke stavbě „Štěpánov
n/S stav.úpravy NN Olešnička"
11. Návrh řešení územních anomálií
12. Rozpočtová opatření č. 5,6,7/2016; úpravy rozpočtu 2016
13. Různé, diskuze, závěr.

K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a seznámila zastupitele s programem
dnešního jednání.
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K bodu 2: Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení p. Čupr Zdeněk a
p. Ostrýž Otakar
Hlasování:
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Čupr Zdeněk a p. Ostrýž Otakar
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčová Alena.
Hlasování:
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - Mgr. Ladislava Kobzová a p. Milan
Opatřil
Hlasování:
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu - Mgr. L. Kobzová, p. M. Opatřil.
K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse.
Na zasedání zastupitelstva dne 29. 6. 2016 bylo uloženo starostce městyse
- požádat o zpracování cenové nabídky na dopadovou plochu hracích prvků na
dětském hřišti „Kruh"
Na základě oslovení různých dodavatelů a zpracovaných cenových nabídek vychází nejlépe
dopadová plocha písková o hloubce 20 cm a při ploše zhruba 20 m2 by pořizovací cena
včetně úprav byla 3.000-4.000,- Kč. V případě položení koberce jsou náklady na pořízení 495
Kč/m2 bez DPH plus náklady za odvedenou práci, což by byla pořizovací cena zhruba
15.0, - Kč. U pryže se pořizovací cena pohybuje v rozmezí 1.280 - 2.700,- Kč/m2 v závislosti
na výšce dopadu, pak by pořizovací cena činila zhruba 26.000,- Kč. Dopadovou plochu
hracích prvků lze řešit i zatravňovacími pláty.
-

radě městyse sledovat nabídky na trhu v oblasti přenosu informací
vzhledem k občanům a předložit je k projednání dalšího zastupitelstva
Od posledního jednání zastupitelstva nebyla dodána žádná nová nabídka na mobilní
aplikace, bude třeba zvážit finanční rozvahu pro zařazení do rozpočtu na rok 2017.
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, finančního a kontrolního výboru, kulturní a
ekologické komise.
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse, seznámila zastupitele se závěry
jednání:
1. Jednání ve Vrtěžíři s XXXXXX, který podal návrh na úpravu komunikací ve Vrtěžíři, kterou
by sám zafinancoval. Pan XXXXX oslovil XXXXXX k vypracování projektu a rada na
základě jednání na místě samém rozhodla řešit úpravu komunikací ve Vrtěžíři na základě
odborného návrhu zpracovaného v rámci Komplexní pozemkové úpravy Státním
pozemkovým úřadem v roce 2017.
2. Probíhá projekt hrazený z prostředků Kraje Vysočina ve výši 110.000,- Kč zateplení šatny
hasičské zbrojnice a úprava střechy, rada městyse schválila smlouvy:
- s firmou XXXX na zateplení a rekonstrukci přístřešku ve výši 162.819 Kč včetně DPH
- s firmou XXXXX na rekonstrukci střechy ve výši 68.240 Kč + DPH
3. Ocenění významných událostí občanů - rada městyse schválila s platností od 1. 1. 2017
ocenění významných událostí občanů při dosažení věku 75, 80, 85, 90 a následně každý
rok formou přání a poukázky v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v lékárně ve Štěpánově
nad Svratkou. Pro rok 2017 bude do rozpočtu zahrnuta částka cca 14.000,- Kč.
4. Projednána příprava opravy střechy márnice, přijaty cenové nabídky:
XXXXXXXX - 66.054,- Kč bez DPH (s folií)
XXXXXXXXX - 62.826,- Kč bez DPH (s folií)
XXXXXX - 54.482,- Kč bez DPH (bez folie)
Rada městyse schválila cenovou nabídku XXXXXX na opravu střechy márnice a to bez folie ve
výši 54.482,- Kč bez DPH, práce již byly ukončeny.
5. Rada městyse uložila starostce oslovit XXXXXXXX a nechat zpracovat cenovou nabídku na
opravu obrubníku kolem sochy sv. Jana Nepomuckého a desku na hrob - XXXXXXXX. Cenová
nabídka na opravu hrobu byla zpracována, oprava provedena ve výši 10.000,- Kč, betonový
obrubník okolo sochy sv. Jana Nepomuckého bude vybudován zaměstnanci úřadu ze
štípaného kamene.
6. Rada městyse projednala a schválila prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok p. XXXXXXXXX
v domě č. 9, poněvadž nebyla přijata žádná nová žádost a XXXXXXXXX doložila sociální
situaci.
7. Rada městyse uložila p. Horákovi provést vyčištění odpadu v úklidové místnosti ZS.
8. Rada městyse schválila Darovací smlouvu s FK Železárny Štěpánov, je vystavena na
elektronické desce, poněvadž jde o částku vyšší než 50.000,- Kč.
9. Navrhovaná aktualizace povodňového plánu firmou EDPP Envipartner nebyla
akceptována, poněvadž není naší povinností vyplývající z dotace tuto aktualizaci provádět nedošlo k žádným změnám.
10. Rada městyse schválila zrušení č.p. 26 a přidělení nového č.p. 280 Penzionu Hodůnka.
Jsou připravovány veškeré podklady potřebné pro podání žádosti o dotaci na výměnu oken a
zateplení budovy.
11. Rada městyse schválila zakoupení 4 ks vítacích cedulí od firmy ORNAMENTO s reflexním
potiskem v ceně 4.447,- Kč /kus včetně DPH a 3 ks vlajek městyse v ceně 1200 Kč včetně
DPH.
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12. Rada projednala Žádost o povolení umístění navigačních cedulí Rybářství Ujčov a
schválila umístění navigační cedule na sloup - rozcestí u řeky.
13. Rada městyse schválila ceník dříví platný od 1. 7. 2016 a to smrk - 1900,-Kč, ostatní
sortimenty sníženy na základě podkladů předložených XXXXXXXXX o 10,- - 20,- Kč/m3 a dále
prodej dřeva (akátů) XXXXXXXXXXXX.
14. Rada městyse projednala Žádost o vyjádření k existenci sítí - novostavba XXXXXX - p.č.
321/3v k.ú. Olešnička v majetku městyse a schválila zbudování plynové přípojky s tím, že po
dokončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
15. Rada městyse vzala na vědomí informaci k náhradě škody za spálené zesilovače a
multiplex kabelové televize. Celková škoda činí 20.000,- Kč, hrazení pojistné události bude ve
výši cca 15.000,- Kč.
16. Oznámení o opravě chyby v údajích KN k pozemku parc.č. 1059/3 v k.ú. Štěpánov nad
Svratkou na Podhorčí, provedena úprava v mapách na katastru.
17. Prověření existence rekreačního objektu ve Vrtěžíři č.e. 41 proběhlo 18. 8. 2016 na místě
samém, kdy registru jsou uvedena dvě evidenční čísla - jedno bylo zrušeno.
18. Rada městyse schválila rozpočtová opatření číslo 5, 6/2016.
19. Proběhlo vyúčtování el.energie a došlo k velice pozitivnímu nálezu, kdy výměnou svítidel
dvou větví došlo k poklesu spotřeby o 50%.
20. Rada městyse schválila vyvěšení Záměru č. 6/2016 o prodeji části pozemku parcelní číslo
376/1 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou o výměře 383 m2 /XXXXXXXX chata/.
21. Rada městyse projednala Žádost o odkoupení částí pozemku 1042 - XXXXXXXXXXXX a
uložila starostce městyse vyvolat jednání s XXXXXXXXXXXXXXXXX s cílem podat žádost
s přesným požadavkem na odkoupení části pozemku.
22. Rada městyse se zabývala doporučením na změnu jističů v restauraci Hodůnka - změnou
jističů by byla snížena finanční částka za elektrickou energii. Vzhledem k doporučení XXXXXX
na opravu elektroinstalace v lokálu, je třeba jednat s revizním technikem a nechat posoudit
celkový stav. Předpokládané náklady na provedení opravy elektroinstalace činí odhadem 35
000- 40 000 Kč. Rada městyse schválila provedení opravy elektroinstalace a změny jističů v
restauraci Hodůnka.
23. Rada městyse projednala Žádost o finanční příspěvek - Moravský rybářský svaz, z.s.,
Štěpánov n. s. na rybářské závody pro žáky ZŠ Štěpánov a schválila finanční příspěvek ve výši
2.0, - Kč.
24. Rada městyse schválila zakoupení obrazu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ve výši
6.800,-Kč, který je již umístěn v zasedací místnosti.
25. Rada městyse schválila Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi firmou EKOKOM a
Městysem Štěpánov nad Svratkou na výpůjčku kontejnerů bezúplatně.
26. Rada se zabývala kompletací kronik pro rok 2012, 2013 - bude třeba při přípravě
rozpočtu na rok 2017 zvážit honorář pro kronikáře.
27. Rada se zabývala geometrickým zaměřením u domu č.p. 103 / XXXXXXXX/ a schválila
vyvěšení Záměru č. 7/2016 o prodeji pozemku parc.č. 1019/1, 273/29 v k.ú. Štěpánov nad
Svratkou o výměře 76m2.
28. Starostka městyse informovala členy rady o průběhu kontrolního dne na opravě mostu
na silnici 1/19 dne 30. 8. 2016 - práce byly ukončeny, k 31. 8. 2016 byl most předán do
předčasného užívání a budou pokračovat práce v podmostí. Další kontrolní den bude koncem
září. Bylo jednáno o dopravním značení kolem silnice č. 19 - bude instalováno dopravní
značení s omezením rychlosti na 70 km/h v celé délce, silnice na Podhorčí
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(XXXXXX) je vedena jako místní komunikace, bude instalována značka „křižovatka s vedlejší
silnicí" a z prostředků městyse bude muset být zajištěno a instalováno proti výjezdu zrcadlo
tepelně vyhřívané. Zároveň dojde k přemístění cedule označující začátek a konec obce podél
silnice č. 19. Všechny tyto požadavky budou zahrnuty do připravovaného pasportu místních
komunikací, který projde připomínkovým řízením.
29. Rada městyse schválila cenovou nabídku na opravu kapličky na Vrtěžíři firmou XXXXXXX
ve výši 56.431,- Kč + DPH. Práce budou uskutečněny v měsíci říjnu.
30. Rada projednala návrh na změny a plnění rozpočtu městyse za rok 2016 a doporučila
předložit jednání zastupitelstva tyto paragrafy:
- Chodník směr hřbitov (žádost o dotaci) ve výši 1.600.000,- Kč
- PO - nákup hasičské cisterny (dotace) ve výši 5.000.000,- Kč
- Oprava kapličky na Vrtěříži - ponížení rozpočtované částky 150.000,- Kč na částku
70.0, - Kč
- Úprava přízemí čp. 9 na klubovnu pro mládež ve výši 200.000,- Kč
- Úprava pozemku (zpevnění - kompostárna) ve výši 145.000,- Kč
- Software - PC vyšší verze Windows ve výši 7.000,- Kč
31. Starostka městyse předložila jednání rady strategický plán mikroregionu - byly
provedeny změny dle návrhu jednotlivých obcí a provedená aktualizace bude projednána na
schůzi mikroregionu 20. 9. 2016 včetně MAP. Tento místní akční plán zahrnuje návrhy
ředitele základní školy a to:
- Zbudování přírodovědné učebny v prostorách stávajícího sklepa včetně zbudování
altánu pro venkovní výuku
- Rozšíření MŠ v přízemních prostorách ZŠ (zbudování jídelny)
- Zbudování auly v prostorách ZŠ dle projektové dokumentace zpracované v rámci
přestavby
32. Rada městyse se seznámila s výsledkem auditu ZŠ za rok 2015 - bez výhrad v souladu s
účetními předpisy.
33. Rada městyse projednala cenovou nabídku na výtah ZS ve výši 298.870,- Kč včetně DPH bude projednáno zastupitelstvem.
34. Rada se zabývala dalším postupem v projektu chodník - konzultace starostky společně s
projektantem na SFDI 10. 10. 2016 v 14.30 - Praha
35. Termín výměny plynového kotle na ZS - konec října - dva dny
36. Schváleno zpracování projektové dokumentace pro ZŠ XXXXXXXXX na učebnu v přírodě
v návaznosti na projekty zařazené do MAP mikroregionu Bystřičko
37. Schválen platový výměr ŘŠ v souvislosti s navýšením platů pedagogických pracovníků od
1.9.2016
38. Rada městyse projednala Žádost o vydání stanoviska pro kolaudační souhlas na akci:
„1/19 Štěpánov nad Svratkou, most ev.č. 19-084"- bez připomínek
39. Řešení situace v Borovci - bude zahájeno jednání s XXXXXXXXXXX o odkupu pozemků k
zabezpečení přístupové cesty k nemovitostem.
40. Bruslení pro veřejnost - zamluveny termíny 23. 10. 2016 a 27. 12. 2016, tj. dvě hodiny.
Cena za 1 hodinu je zhruba 2.500,- Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit proplacení
faktury za tyto dvě hodiny bruslení.
Hlasování:
Pro:
13

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje proplacení dvou hodin bruslení pro veřejnost za Městys
Štěpánov nad Svratkou v roce 2016.
41. Rada projednala žádost XXXXXX o finanční příspěvek na opravu mostku přes Hodonínku
k domu č.p. 154 a chatě e.č. 80 - mostek je používán i občany Štěpánova. Finanční příspěvek
bude použit na zakoupení hranolů potřebných k opravě, jejich cena je 15.000,- Kč a práce
spojené s opravou budou provedeny na vlastní náklady. Finanční příspěvek ve výši 7.700,- Kč
pokryje 50 % nákladů na zakoupení materiálu. Rada navrhuje tento příspěvek schválit.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční příspěvek na opravu mostku přes Hodonínku ve
výši 7.700,- Kč k domu č.p. 154 a chatě e.č. 80.
42. Návrh webových stránek městyse je připraven, přeposlán všem zastupitelům
k připomínkování a předpokládaný termín spuštění je k 1. 1. 2017. Případné návrhy a náměty
zastupitelé budou přeposílat starostce městyse.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl Mgr. Vratislav Kubík:
Finanční výbor se sešel 2. 6. 2016, seznámil se s přezkoumáním hospodaření za rok 2015 a
Návrhem závěrečného účtu městyse za rok 2015. Finanční výbor neměl výhrady k
předloženému Návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok
2015 a doporučil jej zastupitelstvu ke schválení. V letošním roce bude finanční výbor pověřen
ke kontrole ZŠ, která se uskuteční v měsíci listopadu a provede kontrolu za období do 31. 10.
2016.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl p. Dušan Murčo:
V letošním roce se sešel kontrolní výbor jedenkrát a zabýval se závěrečným účtem městyse nebyly shledány žádné nedostatky.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla Mgr. Stanislava Kubíková:
Kulturní komise se schází vždy před připravovanými stěžejními akcemi, naposledy 16.8.2016 zhodnoceno Štěpánovské kulturní léto. Úspěšná byla jako vždy s vysokou účastí Plaviáda,
pořádána byla celá řada akcí, poslední bylo rozloučení s prázdninami. Začátkem září se naše
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družstvo zúčastnilo Her bez hranic, kde obsadilo 9. místo. Další schůzka kulturní komise bude
19.10. - příprava akcí do konce letošního roku.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní komise.
Zprávu o činnosti ekologické komise přednesl p. Milan Opatřil:
Ekologická komise pokračuje v jednání se zástupci Železáren, další schůzka se uskuteční 30. 9.
2016. Na programu bude ovzduší a využití pozemku, který odkoupily Železárny od XXXXXXX.
Jde o to, aby se neposunula výroba až k Hodonínce. Jednání je veřejné, zveme všechny
zastupitele.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti ekologické komise.
K bodu č. 5: Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad
Svratkou za leden - červen 2016.
Starostka městyse seznámila zastupitele s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření
městyse za období leden - červen 2016, které se uskutečnilo 12. 9. 2016 se závěrem - bez
nedostatků a výhrad.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o výsledu dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Štěpánov nad Svratkou za leden - červen 2016.
K bodu č. 6: Žádost o povolení výjimky vyššího počtu dětí mateřské školy v jedné třídě ve
školním roce 2016/2017 a ve školním roce 2017/2018 z 24 na 28 dětí.
Celková kapacita MŠ je navýšena na 46 dětí. Zastupitelstvu městyse byla předložena žádost o
výjimku a navýšení kapacity v jedné třídě, kdy je dána kapacita ve třídě 24 dětí.
Zastupitelstvo svým rozhodnutím povoluje výjimku, a poněvadž třídy v MŠ jsou naplněny, je
třeba tuto výjimku schválit.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje výjimku vyššího počtu dětí mateřské školy v jedné třídě
ve školních letech 2016/2017 a 2017/2018 z 24 na 28 dětí pro příspěvkovou organizaci ZŠ a
MŠ Štěpánov nad Svratkou.
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K bodu č. 7: Strategický plán rozvoje městyse Štěpánov nad Svratkou na období 2016-2020.
Při schvalování Strategického plánu v roce 2015 jsme se zavázali vždy v měsíci září provést
hodnocení plnění a aktualizaci přijatých opatření tak, aby navrhovaná opatření mohla být
zapracována do rozpočtu pro následující rok. Zastupitelstvo městyse bylo seznámeno s
realizací jednotlivých projektů včetně vyčíslení skutečných nákladů a přijatých opatření na
období až do roku 2022. Zároveň bylo radou doporučeno rozšířit kapitolu návrhu opatření o
oblast školství a zařadit zde projekty navrhované vedením ZŠ a MŠ zařazené do MAP
Mikroregionu Bystřičko s předpokladem čerpání dotací IROP.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje úpravy Strategického plánu rozvoje městyse Štěpánov
nad Svratkou na období let 2016 - 2022 v předneseném znění.

K bodu č. 8: Žádost o pronájem pozemku a uzavření pachtovní smlouvy parcelní čísla 46/2
o výměře 172 m2 a 46/3 o výměře 373 m2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXXX.
Žádost byla podána z důvodu uvedení do souladu se skutečností-jde o oplocené pozemky,
není zájem o jejich odkoupení, proto bude uzavřena smlouva o pronájmu.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem pozemku a uzavření pachtovní smlouvy
parcelní čísla 46/2 o výměře 172 m2a 46/3 o výměře 373 m2v k.ú. Štěpánov nad Svratkou
s XXXXXXXXXXXX v souladu se záměrem č. 5/2016 za cenu 0,60 Kč/m2.

K bodu č. 9: Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330036224/001 - č.p.9.
Starostka městyse informovala zastupitelstvo, že jde o pozemky od výtahu budovy č.p. 9 přes
silnici a chodník ke sloupu NN. Zastupitelstvem byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí.
Nyní jde o Smlouvu o zřízení břemene na tento pozemek, které bude oceněno částkou
2.0, - Kč bez DPH.
Hlasování:
Pro: 13 proti:0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330036224/001 pro kabelové vedení NN pro bytový dům č.p.9.
K bodu č. 10: Smlouva č.: 1040009872/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Štěpánov n/S stav.úpravy NN Olešnička"; žádost o vyjádření ke stavbě „Štěpánov n/S
stav.úpravy NN Olešnička".
Starostka městyse seznámila zastupitele s připravovaným projektem na výměnu vedení NN v
Olešničce, jehož součástí je přemístění některých sloupů. Termín uskutečnění projektu bude
upřesněn, veškerá břemena budou finančně ohodnocena částkou 17.000,- Kč bez DPH. Tato
částka bude vyplacena až po uskutečnění projektu.
Z diskuze:
p. Čuprová - veřejné osvětlení u koupaliště je umístěné až za smrčky, bylo by vhodné jej
posunout.
Odpověď: Změna bude provedena po předělání sloupů.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu č.: 1040009872/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - „Štěpánov n/S stav.úpravy NN Olešnička".
Zastupitelstvo dále projednalo žádost o vyjádření ke stavbě s připomínkami.
Z diskuze:
p. Opatřil: Přípojky k jednotlivým nemovitostem budou vedeny zemí, zvážit využití výkopů
pro vedení kabelovky.
Odpověď: Je možné zjistit tuto možnost.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje vyjádření ke stavbě „Štěpánov n/S stav.úpravy NN
Olešnička" - uvedení pozemků do původního stavu; zabezpečení stavebních úprav proti
pádu osob; součinnost při sejmutí kabelů a zařízení KTV, VO a MR a znovu umístění na
nové opěrné body.
Zastupitelstvo městyse ukládá starostce vyvolat jednání s KTV k zjištění možného uložení
rozvodu kabelovky do výkopu při budování přípojek NN Olešnička.
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K bodu č. 11: Návrh řešení územních anomálií.
Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnost zákon, dle kterého § 26 a umožňuje řešit spory mezi obcemi,
kdy území obce je součástí k.ú. jiné obce. Podle toho do 1 roku pokud obce neuzavřou
dohodu, rozhodne o změně hranic obcí MV. Tato anomálie se týká domku XXXXXXXX občané Štěpánova ale v k.ú. Ujčov. Dle předběžného jednání se dá předpokládat dohoda s
Ujčovem na změně hranic na základě doporučení katastrálního úřadu. Toto řešení bude
muset být schváleno zastupitelstvem obou obcí.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh řešení územních anomálií.
K bodu č. 12: Rozpočtová opatření č. 5,6,7/2016; úpravy rozpočtu 2016.
Jednání zastupitelstva bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5, 6, 7/2016
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2016 v předneseném znění.
Vzhledem k blížícímu se konci rozpočtového roku rada městyse na svém zasedání
13.9.2016 projednala hodnocení plnění rozpočtu a předkládá zastupitelstvu k projednání
návrh těchto změn:
Z důvodu nepřidělené dotace v rozpočtových příjmech v paragrafu:
Investiční přijaté transfery ze státního fondu dopravní infrastruktury vyjmout částku
1600000- Kč na zbudování chodníku ke hřbitovu
- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu vyjmout částku 5.000.000,- Kč
na zakoupení zásahového vozidla
Z důvodu neuskutečněného projektu v rozpočtových výdajích v paragrafu:
- Ostatní záležitosti pozemních komunikací snížit částku 1.600.000,- Kč na 70.000,- Kč
Požární ochrana v položce dopravní prostředky snížit částku 5.000.000,- Kč na
80000,- Kč
- Ostatní zájmová činnost a rekreace v položce opravy a udržování snížit částku
200000,- Kč na 50.000,- Kč (zbudování klubovny)
- Využívání a zneškodňování ostatních odpadů v položce opravy a udržování snížit
částku 145.000,- Kč na 70.000,- Kč (úprava ploch kompostárny)
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0
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zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje úpravy rozpočtu pro rok 2016 v položce příjmů a výdajů
v předneseném znění.
K bodu č. 13: Různé, diskuze, závěr.
- Nastavení světel VO směrem k Železárnám na dřívější dobu v ranních hodinách
- Osvětlení jednotlivých částí městyse po celou noční dobu
- Zapracování věnců ze hřbitova do kompostu na
kompostárně
- Prodloužení doby provozu školní družiny
- Oprava šachty a světla u RD - XXXXXXXXX
- Sběr kovového šrotu a nebezpečného odpadu - informace ve Štěpánovinkách
- Termín příštího zasedání zastupitelstva 15. 12. 2016
Na závěr jednání přečetla zapisovatelka usnesení z dnešního zasedání a jednání
zastupitelstva ukončila starostka městyse.
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PaedDr. Šárka
Kunčíková
starostka městyse

Mgr. Alena Boháčová
místostarostka městyse
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