Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 18. 9. 2018 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, Špaček Petr, Vícha Dušan
Hosté: lne. L. Dvořáček Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu, zařazení nových
bodů programu
3. Zpráva o činnosti rady městyse, výborů a komisí
4. Zpráva konání dílčího přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za
rok 2018
5. Příprava projektu na DČOV- prezentace XXXXXXXXXXXX
6. Plán rozvoje sportu Městys Štěpánov nad Svratkou
7. Komplexní informace k blížící se účetní závěrce v končícím volebním období
a příprava rozpočtu, aktualizace rozpočtového výhledu a inventarizace za rok 2018 v
novém volebním období 2018 - 2022
8. Situace v obecních lesích, změny v ceníku, strategie vývoje 2019, 2020
9. Spisový řád Městyse Štěpánov nad Svratkou - včetně příloh - aktualizace
10. Informace o průběhu voleb do Zastupitelstva městyse dne 5. a 6. 10. 2018
11. Pachtovní smlouva na pronájem části pozemku parcelní číslo 273/1 v k.ú. Štěpánov
nad Svratkou - XXXXXXXXXX
12. Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
13. Rozpočtové opatření č. 5, 6/2018
14. Různé, diskuze, závěr
K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a přivítala XXXXXXXXXX, který na úvod
jednání zastupitelstva přednesl prezentaci k projektu domácích čističek odpadních vod.
Od 1. 1. 2019 vychází v platnost novela vodního zákona, podle které všichni majitelé jímek
budou povinni zajistit smluvně jejich vyvážení a budou muset 2 roky zpětně archivovat
doklady o jejich vyvážení. Tato povinnost bude platit až od roku 2021. SFŽP vychází vstříc
občanům těch částí, kde není zbudována kanalizační síť či nejsou na ni v současné době
napojeni, vypsáním dotačního titulu na zbudování DČOV. Obec může tento projekt zaštítit
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a tím ušetřit obyvatelům část nákladů. Podmínkou je, že v dané lokalitě musí být do projektu
zapojeno 30% obyvatel této lokality. Provozovatelem těchto čistíren po dobu 10 let by byla
obec.
V 18:25 hodin zastupitelstvo přerušilo jednání a všichni členové se přemístili do KD, kde
se seznámili na místě samém s průběhem prací v projektu „zateplení KD".
V 18:50 hodin pokračovalo jednání zastupitelstva dle programu.

K bodu 2: Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení Bc. Ladislav Juřík a
p. Zdeněk Čupr.
Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc. Ladislav Juřík a p.
Zdeněk Čupr.
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčová Alena.
Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - Mgr. Vratislav Kubík a p. Milan Opatřil.
Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Vratislava Kubika a p. Milana
Opatřila.
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení nových bodů
programu: bod č. 14:
Smlouva č. 18000335 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR bod č. 15:
Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR č.j.: HSJI-32-162/E-2018 TATRA T 815260R55 CAS24.

K bodu č. 3: Zpráva o činnosti rady městyse, výborů a komisí.
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:
- rada schválila cenovou nabídku na vyčištění opony ve výši 23.400,- Kč a uložila starostce
městyse vyjednat s XXXXXXXXXXXX vyčištění závěsů z jeviště
- schválila cenovou nabídku na černé závěsy na jevišti ve výši 53.000,- Kč bez DPH
- schválila zadání PD na přeložku plynu - XXXXXXXXXX
- projednala vícepráce na malby vnitřních prostor KD a elektroinstalace na jevišti a
venkovní osvětlení (bude dořešeno do 30. 9. 2018)
2. Pravidelným bodem jednání byl průběh projektu „Infrastrukturou k odbornému
vzdělávání" :
- byla podepsána Smlouva o dílo s firmou STAREDO, předáno staveniště a provedeno
vytýčení sítí
- schválena smlouva na koordinátora BOZP - uzavřena s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a to na částku 8.000,- Kč včetně DPH za zpracování plánu BOZP a na částku 82.500,- Kč
včetně DPH za výkon funkce koordinátora
- schválena Mandátní smlouva na stavební dozor s XXXXXXXXXXXXXXXXX na
2,8% z vysoutěžené částky, ve výši 118.000,- Kč včetně DPH
- rada městyse uložila starostce vyvolat jednání s XXXXXXXXXXXXX na odkoupení pozemku
u školy - v současné době je v jednání návrh na směnu
- rada městyse uložila starostce oslovit XXXXXXXXX ke zpracování cenové nabídky na desku
nádrže pro dešťovou vodu - CN ve výši 8.150,- Kč včetně DPH a dopravu v ceně 3.500,- bez
DPH rada schválila
3. Rada schválila Plán rozvoje sportu Městyse Štěpánov nad Svratkou a doporučila jeho
schválení v zastupitelstvu
4. RM vzala na vědomí CN firmy Galileo o ochraně webu
5. RM vzala na vědomí stav studie 11/387 kříž. s 1/19 - byl dán požadavek na zbudování
chodníku do Olešničky
6. Rada projednala přípravu oslav 100. Výročí založení ČSR - bude vysazena lípa, rada
schválila zakoupení sazenice v hodnotě 1.500,- Kč
7. Rada schválila RO č. 5/2018 v předloženém znění
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8. Rada se zabývala požadavkem na vybavení pokojů Penzionu Hodůnka nábytkem - byla
provedena prohlídka pokojů penzionu a vzhledem k celkovému stavu vybavení je nutné
provést výměnu baterií, umyvadel - doporučeno řešit sociální zázemí jednotlivých pokojů a
následně pak jejich vybavení nábytkem. Rada městyse uložila starostce oslovit XXXXXXXXXX
ke zpracování studie řešení sociálního zázemí pokojů penzionu.
9. Rada projednala opravu kapličky na Vrtěžíři - odstranění stávající podlahy, navezení štěrku
a položení dlažby; k zajištění větrání instalovat do vchodu mříž tak, aby bylo možné dle počasí
nechat otevřené dveře; výroba 2 kusů lavic
10. Rada provedla místní šetření cesty úvozu na základě žádosti XXXXXXXXXXXXXX - vjezd
na pozemek. Bylo odsouhlaseno odstranění porostu na hraně úvozu a vjezd řešit od hranice
pozemku XXXXXXXXX. Dále se zabývala ochranou RD XXXXXX před stékající dešťovou vodou
z úvozu - navrhnuto řešení navýšením obrubníků cca 15 cm a vyspádování cesty doporučeno zastupitelstvu zahrnout do rozpočtu na rok 2019 finanční prostředky na zajištění
ochrany před stékající dešťovou vodou z úvozu a uložila starostce oslovit firmu k možnému
vyspádování stávající cesty před RD XXXXXXXX.
11. Rada městyse vzala na vědomí informace k dotačním možnostem na domácí čistírny
odpadních vod a uložila starostce pozvat XXXXXXXXXX na zasedání zastupitelstva 18. 9. 2019
k podání informací všem zastupitelům a zahájení diskuze s občany místních částí, kde není
zbudována kanalizační síť a finančnímu výboru zařadit do rozpočtu na rok 2019 finanční
prostředky na zpracování studie a přípravu projektu
12. Rada městyse uložila informovat občany o nutnosti omezení zalévání a napouštění
bazénů pomocí vodních čerpadel z vodních zdrojů
13. Starostka městyse seznámila členy rady s rozhodnutím SFDI o schválení příspěvku na
zbudování chodníku od mapy:
- celkové náklady 2.954.280,- Kč
- celkové uznatelné náklady 2.858.703,- Kč
- maximální příspěvek SFDI 2.429.000,- Kč (85%)
- podíl městyse 525.280,- Kč
Příspěvek je schválený na rok 2018, pokud nebude do konce roku vyčerpaný, bude možné po
podpisu smlouvy se SFDI požádat o převedení příspěvku do roku 2019.
Rada městyse vzala na vědomí informace o přípravě veřejné zakázky „Štěpánov
nad Svratkou, zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnice 11/387".
Dále schválila cenovou nabídku IPI na výběrové řízení a administraci veřejné zakázky ve výši
21.780,- Kč včetně DPH. Schválila termín realizace projektu 1. 3. - 31. 8. 2019 a doporučila
zastupitelstvu schválit hodnotící komisi ve složení p. Horák, p. Opatřil, Mgr. Kobzová.
Hlasování:
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje hodnotící komisi ve složení p. Horák, p. Opatřil a
Mgr. Kobzová ke kontrole nabídek veřejné zakázky na akci „Štěpánov nad Svratkou,
zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnice 11/387".
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14. Rada městyse souhlasila s podáním žádosti o dotaci na revitalizaci VO v rámci
programu EFEKT 2019 a uložila finančnímu výboru zajistit zařazení finančních prostředků
do rozpočtu městyse na rok 2019.
15. Rada schválila vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 273/1 v k. ú.
Štěpánov nad Svratkou pro zahradnický účel - XXXXXXXXX
16. Starostka městyse informovala členy rady o jednání s XXXXXXXXXXXXX v souvislosti se
situací v obecních lesích v návaznosti na kůrovcovou kalamitu a problémy s odbytem dřeva.
Byl vysloven požadavek na zrušení ceníku dříví a o ceně jednat vždy při jednotlivých
zakázkách.
17. Rada městyse vzala na vědomí informace o jednání se zástupci FK Železárny Štěpánov.
Rada městyse souhlasila s využitím příspěvku 3.000,- Kč schváleného na Memoriál J. Havelky
na sportovní den dětí v případě, že memoriál nebude do konce měsíce října uskutečněn.
Rada městyse uložila starostce předložit žádost FK na změnu způsobu nákupu sekačky
jednání zastupitelstva 18. 9. 2018.
18. Rada projednala dopis SMS ČR k Celostátní veřejné sbírce na zadluženou obec Prameny
a doporučila zastupitelstvu schválit příspěvek ve výši 7.000,- Kč.
19. Rada schválila vyvěšení záměru na prodej hasičského vozu CAS LIAZ
20. Rada městyse souhlasila se zakoupením licence na promítání dokumentu včetně besedy
s historikem za celkovou cenu 7.260,- Kč. Promítání se uskuteční 26. 10. 2018 v 10 hodin v ZŠ
Štěpánov nad Svratkou.
21. Rada projednala Žádost o zpřístupnění cesty na kopec - bude zaslán dopis, řešením je
žádost o pozemkovou úpravu
22. Členové rady byli informováni o jednání na místě samém k posouzení stavu studny u
Ježů - lokalita je nevhodná pro vrty (překročené hodnoty obsahu železa a manganu); řešením
je stávající studnu vyčistit, zjistit nátok, prohloubit i s případnou možností zmenšení
průměru.
Rada schválila zadání zakázky firmě STUDNA NA KLÍČ na vyčištění a posouzení stavu nátoku
studny u Ježů.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.

Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl Mgr. Vratislav Kubík:
Finanční výbor se od posledního zasedání nesešel.
Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl p. Dušan Murčo:
Kontrolní výbor provedl kontrolu vyvěšení záměru a pokladny, nebyly shledány žádné
nedostatky.
Zprávu o činnosti ekologické komise přednesl p. Milan Opatřil:
Ekologická komise opět navštívila Železárny společně s XXXXXXXXXXX, která přislíbila měření
emisí. Železárny mají zájem se na tomto měření podílet. Prozatím nebyla dodána závazná
cenová nabídka.
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Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla Mgr. Stanislava Kubíková:
Byla uskutečněna řada akcí v rámci Štěpánovského kulturního léta za spolupráce všech
místních spolků, plánované akce: 23. 10. sázení lípy ke 100. Výročí založení ČSR, 26. 10.
Slavnost světýlek, 10.11. setkání harmonikářů a 2.12. jarmark.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a výborů.
K bodu č. 4: Zpráva konání dílčího přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad
Svratkou za rok 2018.
Dne 24. 9. 2018 auditní tým krajského úřadu Kraje Vysočina bude provádět dílčí přezkoumání
hospodaření městyse od 1. 1. do 30. 6. 2018. Zpráva bude předložena na příštím zasedání
zastupitelstva.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o konání dílčího přezkoumání
hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2018.
V 19:45 hodin se z jednání zastupitelstva omluvil p. Petr Špaček.
K bodu č. 5: Příprava projektu na DČOV - prezentace XXXXXXXXXXXXX.
Členové zastupitelstva byli na úvod jednání seznámeni XXXXXXXXXXXXX s projektem DČOV.
Je zpracován přehled nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť a měly by mít
uzavřeny smlouvy na vývoz. V současné době je pouze malý počet uzavřených smluv.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje přípravnou fázi projektu na vybudování domácích
čističek odpadních vod s adresným zasláním informačního dopisu vlastníkům
nemovitostí nepřipojených na kanalizační síť.
K bodu č. 6: Plán rozvoje sportu Městys Štěpánov nad Svratkou.
Jednání zastupitelstva byl předložen návrh plánu rozvoje sportu, součástí je seznam všech
sportovních klubů, sportovišť a jejich identifikace, plán investic do rozvoje sportu v letech
2019 - 2023 předpokládá výstavbu víceúčelového sportoviště v hodnotě 5.000.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Plán rozvoje sportu Městys Štěpánov nad
Svratkou.
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K bodu č. 7: Komplexní informace k blížící se účetní závěrce v končícím volebním období a
přípravě rozpočtu, aktualizaci rozpočtového výhledu a inventarizaci za rok 2018 v novém
volebním období 2018 - 2022.
Vzhledem k blížícímu se konci volebního období se bude stávající finanční výbor podílet na
přípravě rozpočtu na rok 2019, prvním úkolem nového zastupitelstva bude aktualizace
rozpočtového výhledu společně se schvalováním nového rozpočtu. Účetní závěrka bude
schvalována radou. Inventarizace bude zahájena prostřednictvím rady, plán inventur je
zajištěn.
Starostka městyse seznámila zastupitele s přehledem investičních akcí za volební období
2014 - 2018, tento přehled bude otištěn ve Štěpánovinkách.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí komplexní informace k blížící se účetní
závěrce v končícím volebním období a přípravě rozpočtu, aktualizaci rozpočtového
výhledu a inventarizaci za rok 2018 v novém volebním období 2018 - 2022.

K bodu č. 8: Situace v obecních lesích, změny v ceníku, strategie vývoje 2019, 2020.
Situace v obecních lesích je v souvislosti s kůrovcovou kalamitou problematická. Bylo jednáno
s XXXXXXXXXXXXX, přislíbeno vyhodnocení stávajícího stavu v lesích a navržení řešení dané
situace. Dřevo je v současné době neprodejné, možností je skládkování s pozdějším
prodejem. To ovšem znamená značné finanční ztráty. V současné době bude prodej za
přejímkové ceny a zalesnění bude zaměřeno na smíšené lesy.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí situaci v obecních lesích, změny v ceníku,
strategii vývoje 2019, 2020.

K bodu č. 9: Spisový řád Městyse Štěpánov nad Svratkou - včetně příloh - aktualizace.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva spisový řád, který byl zpracován na
základě podkladů a připomínek archivu.
Hlasování:
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Spisový řád Městyse Štěpánov nad Svratkou
včetně příloh v předneseném znění.

K bodu č. 10: Informace o průběhu voleb do Zastupitelstva městyse dne 5. a 6.10.2018.
Volby proběhnou v řádném termínu, budou pouze volby komunální. Jsou podány pouze tři
kandidátní listiny. Po dohodě vedoucích kandidátních listin budou otištěny kandidátní listiny
včetně programu ve Štěpánovinkách. Mandát zastupitelů kromě členů rady bude ukončen
prvním dnem voleb, rada bude pracovat až do ustanovení nové rady.
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace o průběhu voleb do
Zastupitelstva městyse dne 5. a 6.10. 2018.
K bodu č. 11: . Pachtovní smlouva na pronájem části pozemku parcelní číslo 273/ v k.ú.
Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXXXXXX.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva návrh pachtovní smlouvy na pronájem 250
m2 plochy využívané k zahradnickým účelům na dobu neurčitou.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Pachtovní smlouvu na pronájem části pozemku
parcelní číslo 273/1 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou o rozloze 250 m2 za 0,60 Kč XXXXXXXXXXXXXX.
K bodu č. 12: Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny.
Starostka městyse seznámila zastupitele s dopisem Sdružení místních samospráv ČR, které
vyhlásilo veřejnou sbírku za účelem pomoci obci Prameny. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit částku 7.000,- Kč.

Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
pro
pro
pro
pro

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

pro
pro
pro
pro
nepřítomen

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

proti
zdržel se
pro
pro
pro

Pro: 12
proti: 1
zdržel se: 1
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč
do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv ČR za účelem pomoci
obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského
kraje dne 21. 8. 2018, č. j.: KUZL 60663/2018.

K bodu č. 13: Rozpočtové opatření č. 5, 6/2018.
Jednání zastupitelstva bylo předneseno rozpočtové opatření číslo 5.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č.
5/2018 v předneseném znění.
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Jednání zastupitelstva bylo předneseno rozpočtové opatření číslo 6.
Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
pro
pro
pro
pro

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

pro
pro
pro
pro
nepřítomen

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

zdržela se
pro
pro
pro
pro

Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 v předloženém
znění.
V 20:50 hodin se z jednání zastupitelstva omluvil p. Dušan Vícha.

K bodu č. 14: Smlouva č. 18000335 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
Předmětem smlouvy je zápůjčka na projekt „Zateplení KD". Podporou je poskytována částka
2.870.640,78 Kč ze SFŽP s úrokovou sazbou 0,45% p. a. Splácet se začne v roce 2020, byl
zaveden trvalý příkaz a to formou čtvrtletních splátek ve výši 71.766,- Kč. Splátkový kalendář
je zpracován na 10 let.
Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
pro
pro
pro
pro

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

pro
pro
pro
pro
nepřítomen

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

zdržela se
pro
pro
pro
nepřítomen

Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu č. 18000335 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR.

K bodu č. 15: Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR č. j.: HSJI-32-162/E-2018 TATRA T
815-260R55 CAS24.
Na základě této smlouvy mezi městysem a HZS Kraje Vysočina bude převedeno hasičské
vozidlo v hodnotě 5.991.069,50 Kč včetně příslušenství.
Hlasování:
Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR č.
j.: HSJI-32-162/E-2018 TATRA T 815 - 260R55 CAS24.

K bodu č. 16: Různé, diskuze, závěr.
p. Kubíková - dopravní značení u ZŠ, rozšíření kapacity MŠ
Čeká se na vypracování cenových nabídek a následné vydání rozhodnutí odborem dopravy.
Projekt na rozšíření MŠ se připravuje, pracuje se na PD.
Na závěr jednání přečetla zapisovatelka usnesení z dnešního zasedání a jednání
zastupitelstva ukončila starostka městyse.

PaedDr. Šárka
Kunčíková
starostka městyse

Mgr. Alena Boháčová
místostarostka městyse
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