Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 20. 6. 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, Opatřil Milan,
Ostrýž Otakar, Vícha Dušan

Omluveni:
Murčo Dušan, Špaček Petr, Stárek Pavel

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a zařazení nových bodů
programu:
Dodatek smlouvy s BVK o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
pro obec Štěpánov nad Svratkou
Nabídka prodeje pozemku pare. č. 589/2 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
3. Zpráva o činnosti rady městyse, výborů a komisí
4. Návrh závěrečného účtu městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2016
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2016
6. Účetní závěrka městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2016
7. Žádost o zřízení spádového školského obvodu pro MŠ a ZŠ - Ujčov, Koroužné
8. Žádost o prodej obecních pozemků parcelní čísla. 546/3 a 546/1 v k. ú. Štěpánov nad
Svratkou - XXXXXXXXXXX
9. Smlouva o věcném břemeni č.: NM-014330041169/001 k dokončené akci: „Borovec,
Stavební úpravy VN, TS NN“
10. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. o finanční příspěvek
11. Ceník městyse na rok 2017 - úprava
12. Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020
13. Rozpočtová opatření č. 4, 5/2017
14. Různé, diskuze, závěr.

K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a seznámila zastupitele s programem 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. Dušan Vícha a p. Saša
Čuprová.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Dušan Vícha a p. Saša
Čuprová.
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. Zdeněk Čupr a Mgr. Stanislava Kubíková.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Stanislavu Kubikovou a p. Zdeňka
Čupra.
Starostka městyse přednesla návrh na zařazení nových bodů programu:
- Dodatek smlouvy s BVK o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu pro obec Štěpánov nad Svratkou
- Nabídka prodeje pozemku pare. č. 589/2 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení nových bodů programu:
Bod č. 14:
Dodatek smlouvy s BVK o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu pro obec Štěpánov nad Svratkou Bod č. 15:
Nabídka prodeje pozemku parc. č. 589/2 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou

K bodu č. 3: Zpráva o činnosti rady městyse.
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse, seznámila zastupitele se závěry jednání:
1. Venkovní šetření v Hamru - rada schválila provést v průběhu letních měsíců zabetonování stojek a
opravu zábradlí mostu u XXXXX, Olešnička - schválila odvodnění místní komunikace u rybníka
2. Rada městyse vzala na vědomí informaci o přípravě VŘ na projekt „Snížení energetické náročnosti
- Kulturní dům s restaurací a penzionem Štěpánov" a uložila starostce projednat s XXXXXXXXXXXXX
dopracování PD k získání stavebního povolení.
3. Rada městyse posuzovala plánovanou akci opravy střechy vodojemu na základě dodaného
rozpočtu, kdy náklady byly vyčísleny na celkovou částku 979.831,- Kč. Vzhledem k vysokým nákladům
na opravu a připravovaným dalším projektům (zateplení KD, veřejné osvětlení- chodník, oprava ÚM)
rozhodla o rozdělení opravy střechy vodojemu do dvou let se zahájením v roce 2018, následně pak
opravy jednotlivých komor. Částka potřebná na provedení 1. etapy opravy střechy vodojemu ve výši
450.000,-Kč bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2018.
4. Rada městyse schválila prodloužení smlouvy „Pojištění odpovědnosti zastupitelů" od 1. 6. 2017
do 31. 5. 2018 ve výši 3.250,- Kč.
5. Rada městyse vzala na vědomí nabídku na umělé zavlažování fotbalového hřiště a uložila
starostce zjistit veškeré informace potřebné pro podání žádosti o dotaci.
6. Rada městyse vzala na vědomí zprávu o provedené revizi plynových topení, uložila starostce
pozvat XXXXXXX na revizi komínu a k posouzení případného odbourání části komínu při jeho opravě.
7. Rada projednala nabídku dalších produktů firmy Galileo:
- Interaktivní mapový systém (12.000,- Kč bez DPH)
- Zhruba 3minutové video z dronu zaznamenávající městys a jeho bezprostřední okolí
(28.000,- Kč bez DPH)
Rada městyse vzala na vědomí nabídku firmy Galileo, neschválila zakoupení interaktivního mapového
systému a uložila starostce zjistit nabídky jiných firem pro zpracování videa včetně finančních
nákladů na zhotovení. Zakoupení takového produktu bude zařazeno na jednání případně v roce 2018,
pokud budou potřebné finanční prostředky zahrnuty do rozpočtu.
8. Jednání rady byla předložena žádost o možnost pořádání zkoušek psů v termínu 8. 7. až 21. 7.
2017 a to denně kromě pátků. Dle žádosti bylo požadováno poskytnutí vodní plochy
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(rybníka) a louky. Žádost byla projednána s XXXXXXXXXX a byl vydán souhlas s poskytnutím rybníku v
Olešniče, který je v majetku MRS. Poskytnutí travnaté plochy bylo projednáno se zástupci FK a
vysloven souhlas s poskytnutím starého hřiště u ZŠ - posečení Zdeněk Čupr.
9. Rada městyse schválila Darovací smlouvu Kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích
činností ZŠ na zájmovou a sportovní aktivity dětí a mládeže v prostorách školy ve výši 23.675,- Kč.
10. Rada městyse schválila Darovací smlouvu Kraje Vysočina ZŠ na speciální vzdělávací potřeby žáků
ZŠ na finanční částku 4.000,- Kč.
11. Rada městyse se zabývala opravou silnice nad Bystřičákem - náklady na provedení opravy byly
vyčísleny na 750.000,- Kč, oprava by se měla uskutečnit v roce 2018.
12. Jednání rady byla předložena a schválena Smlouva o poskytnutí dotace Krajem Vysočina na rok
2017 pro SDH ve výši 30.000,- Kč.
13. Rada projednala a uložila starostce předložit Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.:
NM-014330041169/001 na červnové zasedání zastupitelstva městyse.
14. Rada projednala žádost XXXXXXXXXXX o prodej pozemku a nesouhlasila s prodejem
pozemku p. č. 503/3 a p. č. 546/1.
15. Rada městyse schválila připojení na kanalizační síť a vodovodní řád RD manželů XXXXXXXXXXX.
16. Rada městyse schválila cenovou nabídku na provedení opravy písma a impregnace pomníku na
Vrtěžíři ve výši 13.267,- Kč.
17. Rada se zabývala pokračujícím jednání ve věci cesty v Hamru, byl vypracován orientační
geometrický plán na zbudování cesty k XXXXXXXXXX.
18. Rada městyse schválila prodej plastových dveří za cenu 2.000,- Kč.
19. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č.4/2017 v předloženém znění.
20. Rada se zabývala výměnou sloupů v Olešničce až po sloup u RD XXXX. Bylo přislíbeno provedení
výměny dvou sloupů v majetku městyse u lomu. Při provádění přípojek k RD bude jednáno o uložení
kabelovky do provedených výkopů. Pokud dojde k dohodě, budou majitelé nemovitostí vyzváni, aby
požadavek na uložení kabelovky do země nahlásili na ÚM.
21. Rada městyse se zabývala přípravou výběrového řízení - VO chodník, neschválila provedení
revize propustí, stávající stav bude zachován a propusti budou řešeny až při budování chodníku.
22. Rada vzala na vědomí informaci o prodloužení uzavírky Bystřice - Vír do 25. 7. 2017
23. Rada městyse schválila navýšení cenové nabídky firmy Sprint Jimramov na výrobu dřevěných
dveří a zárubní o 25.000,- Kč do kanceláří ÚM.
24. K posouzení žádosti p. XXXXXXXXXXXXXX bylo provedeno šetření na místě samém a jednáno o
odvodnění prostranství u Ježových - toto prostranství navazující na most je blátivé
v jarních měsících při tání sněhu. Bylo navrženo zařadit do strategického plánu a provést nátěr
kovového zábradlí mostu, dřevěnou část zábradlí nahradit kovovým, provést vyrovnání nerovností
před mostem tak, aby byla dešťová voda svedena do Hodůnky.
25. Rada městyse projednala Žádost o ukončení nájmu kiosku a schválila vyvěšení záměru na
pronájem.
26. Rada projednala nabídku prodeje pozemku pare. č. 589/2 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou uložila
starostce předložit tuto nabídku k projednání v zastupitelstvu.
27. Rada městyse schválila ceník za prodej čokolády - cena za 1 ks 30 Kč včetně 15% DPH a půjčení
pivních setů -1 sada 50,- Kč + 21 %DPH.
28. Rada schválila rozpočtové opatření č. 5/2017 v předloženém znění.
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29. Rada projednala novelu zákona, podle které dochází ke změně podání čestného prohlášení ke
Střetu zájmů.
30. Rada schválila změnu připojení alarmu - byla zakoupena karta v hodnotě 6.500,- Kč.
31. Rada projednala opravu narušených sloupů v Hamru - výměnu zajistí Koroužné za finanční
spoluúčasti městyse.
32. Rada schválila výměnu prasklé žerdi na dětském hřišti na Vrtěžíři.
33. Byla dořešena anomálie - probíhá rozpracování do map, po vydání rozhodnutí o změně
katastrální hranice bude 15 dní vyvěšeno na úřední desce a po nabytí právní moci bude celý proces
ukončen.
34. Rada se zabývala opravou kapličky na Vrtěžíři-v průběhu měsíce června bude upřesněn termín
zahájení prací.
35. Rada se zabývala řešením sběrného místa na tříděný odpad v Záskalí
36. Byla schválena smlouva s ÚP na veřejnou službu.
37. Rada městyse schválila cenovou nabídku za renovaci kontejneru ve výši 36.300,- Kč.
38.

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

Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl Mgr. Vratislav Kubík:
Finanční výbor se sešel 30. 5. 2017 kdy na programu bylo seznámení se s výsledkem přezkoumání
hospodaření městyse a návrhem závěrečného účtu za rok 2016. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny
chyby ani nedostatky. Návrh závěrečného účtu byl předán zastupitelům v písemné podobě a finanční
výbor nemá k němu žádné připomínky a doporučuje zastupitelstvu závěrečný účet včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření schválit bez výhrad.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Zprávu o činnosti ekologické komise přednesl p. Milan Opatřil:
Ekologická komise se od posledního zasedání zastupitelstva nesešla.
V diskuzi reagovali zastupitelé na připomínku Mgr. Kubíkové, která upozornila na to, že s letními
měsíci je zápach ze Železáren neúnosný. Dle vyjádření předsedy ekologické komise je třeba v případě
že dojde ke zhoršení situace kontaktovat zástupce Železáren a na tento stav upozornit. Z diskuze
vyplynul požadavek na zajištění měření zápachu autorizovanou firmou na náklady městyse v
průběhu letního období.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti ekologické komise.
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Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla Mgr. Stanislava Kubíková:
Kulturní komise svou činnost zaměřuje na sobotu 24. 6. 2017kdy má být zahájení Štěpánovského
kulturního léta, je naplánovaná organizace toho dne a tím všechny zveme. Následující akce Plaviáda,
Štěpánovská lávka, letní kino a rozloučení s prázdninami ve spolupráci se SDH. V dubnu se uklízel
Štěpánov a i přes nepříznivé počasí byla dobrá účast. Pálení čarodějnic, vycházka za hmyzími
kamarády organizovaná ve spolupráci se ZŠ, vydařené bylo i sportovní odpoledne.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní komise.

K bodu č. 4: Návrh závěrečného účtu městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2016.
Zastupitelstvu městyse byl předložen ke schválení Návrh závěrečného účtu za rok 2016, který byl
projednán Finančním výborem dne 30. 5. 2017 bez připomínek a byl doporučen ke schválení bez
výhrad. Podrobný popis včetně celkových přehledů a zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse i výsledků hospodaření příspěvkové organizace byl přeposlán všem členům
zastupitelstva. Závěrečný účet byl po potřebnou dobu vyvěšen na úřední desce v plném znění a se
všemi přílohami.

K bodu č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad
Svratkou za rok 2016.
Dne 12. 9. 2016 bylo provedeno dílčí přezkoumání a dne 19. 4. 2017 konečné přezkoumání
hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2015. Přezkoumání vykonala kontrolorka odboru
kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina paní XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXX. Při přezkoumání nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.

Hlasování:
Pro:12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet
městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou, IČ: 00295558 za rok 2016 bez výhrad.

K bodu č. 6: Účetní závěrka městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2016.

Přílohami návrhu závěrečného účtu jsou veškeré doklady, které lze vyhledat na webových stránkách a
tyto doklady byly zpracovány v souladu s §4 vyhl.220/2013 a v souladu
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s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem
žádné skutečnosti a zpracovala účetní závěrku s cíli dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Účetní závěrku městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2016.
K bodu č. 7: Žádost o zřízení spádového školského obvodu pro MŠ a ZŠ- Ujčov,
Koroužné.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost o zřízení spádového školského obvodu pro
MŠ a ZŠ, který přišel z obcí Ujčov a Koroužné. Tyto obce potřebují si zajistit místa pro umístění svých
dětí do předškolního a školního zařízení. Na základě novelizace školského zákona bude v dohledné
době stanovován školský obvod, do kterého bude zahrnut Lískovec, Ujčov bez lokální části Bořínov,
Koroužné a Švařec. Na základě schválení těchto žádostí bude podepsána s těmito obcemi dohoda o
vzniku školského spádového obvodu a poté obecně závaznou vyhláškou bude tento obvod vyhlášen.
V souvislosti s tím bude za finanční spoluúčasti dotčených obcí nutné rozšířit kapacitu MŠ o
zbudování samostatné jídelničky.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o zřízení spádového školského obvodu pro
MŠ a ZŠ pro obce Ujčov a Koroužné vydáním obecně závazné vyhlášky, která bude vydána
Městysem Štěpánov nad Svratkou po uzavření dohody s oběma obcemi.
K bodu č. 8: Žádost o prodej obecních pozemků parcelní čísla. 546/3 a 546/1 v k. ú.
Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXXXXXX.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost pana XXXXXXXXXX o prodej obecních
pozemků parc.č. 546/3 a 546/1 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou. Žádost byla projednána radou a prodej
nebyl doporučen.
Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek
Pro: 0

proti
proti
zdržela se
proti
nepřítomen

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček
proti: 10

proti
zdržel se
proti
nepřítomen
nepřítomen
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Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha
zdržel se: 2

proti
proti
proti
proti
proti

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej obecních pozemků parcelní čísla 546/3 a
546/1 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou panu XXXXXXXXXXXX.

K bodu č. 9: Smlouva o věcném břemeni č.: NM-014330041169/001 k dokončené akci:
„Borovec, Stavební úpravy VN, TS NN“.
V minulém roce byly vyměněné veškeré sloupy a nyní se naplňuje smlouva o smlouvě budoucí.
Smlouva je na všechny pozemky, které byly dotčeny stavbou. Za toto břemeno bude vyplacena částka
5.000,- Kč + DPH.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č.: NM014330041169/001 k dokončené akci: „Borovec, stavební úpravy VN, TS, NN".

K bodu č. 10: Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. o
finanční příspěvek.
Jednání zastupitelstva byla předložena žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí o
finanční příspěvek na podporu rodin s postiženým dítětem.

Hlasování:
Boháčové
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek
Pro: 3

proti
proti
pro
zdržela se
nepřítomen

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček
proti: 5

zdržel se
proti
pro
nepřítomen
nepřítomen

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha
zdržel se: 4

proti
proti
pro
zdržel se
zdržel se

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.o.
K bodu č. 11: Ceník městyse na rok 2017 - úprava.
Městys má nakoupeno 500 kusů reklamních čokolád, z nich bude 300 ks využito jako dar a 200 ks k
prodeji. Nákupní cena je 27,31Kč, prodejní cena se navrhuje stanovit na 30 Kč
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s DPH. Dále je navrhováno při zapůjčování pivních setů stanovit cenu 50,- Kč + DPH za stůl a lavice.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje úpravu ceníku městyse Štěpánov nad Svratkou na
rok 2017 - stanovuje cenu za prodej reklamní čokolády za 30,- Kč včetně DPH a půjčení pivních
setů za 50,- Kč + DPH.

K bodu č. 12: Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020.
Střednědobý výhled musí být aktualizován vzhledem k tomu, že je plánováno na období 2018 - 2020
financovat projekt Snížení energetické náročnosti KD s restaurací a penzionem pomocí půjčky ze SFŽP
ve výši cca 4.000.000,- Kč.

Hlasování:
Pro: 12

protkO

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 rozšířený o
záměr čerpání dlouhodobého úvěru na zateplení KD.

K bodu č. 13: Rozpočtová opatření č. 4, 5/2017.
Jednání zastupitelstva bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4 a rozpočtové opatření č. 5.

Hlasování:
Pro: 12

protkO

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 4, 5/2017 v
předneseném znění.

K bodu č. 14: Dodatek smlouvy s BVK o nájmu majetku a provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu pro obec Štěpánov nad Svratkou.
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Dodatek smlouvy s BVK vychází z inventarizačních souborů, které na základě vyjádření BVK jsou v
rozporu - městys eviduje skutečný majetek v hodnotě 8.004.505,- Kč, evidence majetku BVK vykazuje
hodnotu cca 8.011.000,- Kč. Dodatkem smlouvy dojde k sjednocení této ceny pronajatého majetku
na 8.004.505,- Kč. Rozpor je v navrtávkách, které nejsou evidované.

Hlasování:
Pro: 12

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek smlouvy s BVK o nájmu majetku a
provozování vodovodu pro veřejnou potřebu pro obec Štěpánov nad Svratkou.
Cena pronajatého majetku činí celkem 8.004.505,- Kč.

K bodu č. 15: Nabídka prodeje pozemku pare. č. 589/2 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou.
Přednesená nabídka prodeje pozemku o rozloze 114 m2 v této lokalitě zajistí přístup z obecní cesty k
nemovitostem p. XXXXXX a p. XXXXXX. Před vlastním jednání s majitelem pozemku o případném
prodeji je třeba vyvolat jednání o ceně.

Hlasování:
Pro: 12

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje nabídku prodeje pozemku pare. č. 589/2 v k. ú.
Štěpánov nad Svratkou.
Zastupitelstvo městyse ukládá starostce jednat s majitelem pozemku par.č. 589/2 v
k.ú. Štěpánov nad Svratkou o ceně.

K bodu č. 16: Různé, diskuze, závěr.
Na závěr jednání přečetla zapisovatelka usnesení z dnešního zasedání a jednání
zastupitelstva ukončila starostka městyse.

č&ujý

f

&,^ ^

C

Mgr. Alena Boháčová

PaedDr. Šárka Kunčíková

místostarostka městyse

starostka městyse
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