Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 19. 12. 2017 v 18:00 hodin
Přítomni:
Čupr Zdeněk, Horák Augustin, Bc. Juřík Ladislav, Mgr. Kobzová Ladislava, Mgr. Kubík Vratislav, Mgr.
Kubíková Stanislava, PaedDr. Kunčíková Šárka, Opatřil Milan, Stárek Pavel, Vícha Dušan

Omluveni:
Mgr. Boháčová Alena, Čuprová Saša, Murčo Dušan, Ostrýž Otakar, Špaček Petr

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva, zpráva o činnosti rady městyse, výborů
a komisí
4. Inventarizace majetku městyse za rok 2017 - průběh
5. Aktualizace účetních směrnic na rok 2018
6. Příloha č. 9 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem s TS na
rok 2018
7. Návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2018
8. Aktualizace Strategického plánu rozvoje Štěpánova nad Svratkou 2018 - 2022
9. Obecně závazná vyhláška o ustavení společného školského obvodu spádové
mateřské školy - ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou s obcemi Ujčov a Koroužné
10. Odkoupení pozemku parcelní číslo 589/2 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou o výměře 114 m2 od
XXXXXXXXXXXXXX
11. Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,
o.p.s., Žďár nad Sázavou
12. Žádost o finanční dar na činnost Domácího hospice Vysočina na rok 2018
13. Žádost o finanční příspěvek na služby Rosy - denního stacionáře a Charitní pečovatelské
služby na rok 2018
14. Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 na provoz sociální služby Linka důvěry
STŘED
15. Rozpočtová opatření č. 9, 10,11/2017 o plnění rozpočtu - příjmy, výdaje leden - listopad 2017
16. Ceník služeb na rok 2018
17. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou na rok 2018, závazné ukazatele; rozpočtový
výhled 2019 - 2020
18. Návrh rozpočtu městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2018
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.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení p. Zdeněk Čupr a Mgr.
Ladislava Kobzová.

Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Zdeněk Čupr a Mgr. Ladislava
Kobzová.
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Stanislava Kubíková a Mgr. Boháčové Alena.

Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Stanislavu Kubíkovou a Mgr. Boháčovou
Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - p. Pavel Stárek a p. Dušan Vícha. Hlasování:

Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavla Stárka a p. Dušana Víchu.
K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Na zasedání zastupitelstva dne 19. 9. 2017 bylo uloženo:
- starostce městyse vyvolat jednání s firmou RDesign o snížení cenové nabídky pro podání
žádosti o dotaci na akci „Štěpánov nad Svratkou, zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél
silnice 11/387" - bylo přistoupeno na to, že podání žádosti bude za částku 25.000,- včetně
DPH a 5% ze získané částky dotace taktéž včetně DPH. Tato částka bude proplacena pouze v
případě získání dotace.
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-

starostce městyse Dohodu o vytvoření společného školského obvodu doplnit o bod: Strany se
dohodly, že v případě investicí pro rozšíření kapacity MŠ bude financování probíhat za
spoluúčasti dotčených obcí Koroužné a Ujčov - úkol byl splněn, tento bod byl doplněn.

-

starostce městyse zajistit instalaci svodidel podél dětského hřiště na Močidlech - vzhledem k
velikosti oblouku po dohodě na radě bude oslovena KSÚS, zda by neměla vyřazený takovýto
oblouk, který by bylo možno nainstalovat i vzhledem k zachování bezpečnosti silničního
provozu. O postupu jednání budou zastupitelé informováni.

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 městyse schválila upravenou Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci SFDI k projektu
„Štěpánov nad Svratkou, zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnice 11/387",
25.000,- s DPH za podání žádosti + 5% z ceny včetně DPH, tedy do 150.000,- Kč.
2. Rada městyse vzala na vědomí nabídku firmy Gallileo - GDPR - ve výši 8.750,- Kč, jde o ochranu
osobních údajů dle nařízení EU. Na Mikroreginu se jedná o stanovení jednoho pověřence pro několik
obcí tak, aby náklady s tím spojené se minimalizovaly. V současné době neexistuje ani prováděcí
vyhláška.
3. Rada se pravidelně zabývá projektem KD - bylo předáno staveniště firmě STAREDO, dnes proběhl
již třetí kontrolní den, 8.12.2017 - na KoD proběhla konzultace s projektantem ohledně odvodnění a
průzkumu dešťových svodů, bylo doporučeno odbourání anglického dvorku a obkopání celého válu ze
severní strany. Zpracována CN ve výši cca 280.000,- Kč
- pro snížení nákladů bude část prací provedena svépomocí - odbourání dvorku, odbagrování válu,
provedení terénních úprav. Firma by pak provedla zbývající odborné práce
- vlastní odvodnění.
Je provedeno zateplení stropu sklepa, provádí se zateplení stropu nad penzionem, dnes na KoD
řešeny okna - stávající špaletová mají být vyměněna za okna s větracími pákami - bude třeba dořešit navrženo pouze s větracími pákami na horní části oken v sále KD. Vzhledem k dotaci, kdy každá změna
oproti projektu je nutná hlásit, by problém nastal se změnou dodavatele, nesmí to mít vliv na
energetickou stránku.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje v projektu :"Snížení energetické náročnosti - Kulturní
Dům s restaurací a penzionem Štěpánov" výměnu oken za bezpáková, pouze u horních
oken v sále okna s pákami.
4. Rada městyse schválila prodloužení Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX v bytě č. 3 do 30. 11. 2018.
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5. Rada městyse schválila prodloužení Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXX v bytě č. 5 do 30. 11.
2019.
6. Rada městyse schválila pronájem zimního stadionu v Bystřici n. P. v počtu 4 dnů, náklady spojené
s pronájmem budou hrazeny z rozpočtu městyse.
7. Rada městyse pověřila finanční výbor k veřejnosprávní kontrole v ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou
v termínu od 1. 11. 2017 do 22. 11. 2017, kontrola proběhla 7. 11. 2017.
8. Rada vzala na vědomí informaci k soudnímu sporu s firmou KAVYL - 10. 10. 2017 došel rozsudek,
dle kterého je firma povinna zaplatit částku 344.640,- Kč a náhradu za náklady spojené se soudním
sporem ve výši 89.615,30 Kč.
9. Rada městyse schválila cenovou nabídku na zpracování „Architektonické studie vstupu a
veřejného prostranství před a za kulturním domem" ve výši 109.000,- Kč - proběhla prezentace
XXXXXXXXX na radě - dodání přislíbeno na příští rok, bude třeba zvážit případné podání žádosti o
dotaci.
10. Rada městyse schválila cenovou nabídku na zpracování „Řešení hlavního vstupu na úřad
městyse" ve výši 24.000,- Kč.
11. Rada schválila nový platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou.
12. Rada městyse společně s XXXXXXX a XXXXXXXXX se zabývala vodním zdrojem u XXXXXX, který
je naprosto nedostačující. Proběhlo i jednání na VOV- dohodnuto přizvání hydrogeologa, který
provede průzkum a prověří celou lokalitu a navrhne takové řešení, aby nedocházelo k vzájemnému
braní vody. Rada městyse schválila zadání hydrologického průzkumu vodního zdroje u XXXX.
13. Rada městyse schválila cenovou nabídku na výměnu 2 kusů sloupů v Borovci v hodnotě do
17.000,- Kč.
14. Rada městyse schválila konsolidační příspěvek na výuku 8 žáků v ZUŠ pro školní rok 2017/2018 v
celkové výši 4.800,- Kč.
15. Rada městyse vzala na vědomí informaci o přidělení dotace na stavbu polyfunkční učebny v ZŠ
ve výši 11.180.000,- Kč, podíl městyse činí 10%, tj. 1.118.000,- Kč. Stavba bude uskutečněna v roce
2018, dovybavení až v roce 2019.
16. Rada městyse vzala na vědomí nabídku k digitalizaci kronik-třeba zvážit, bude zařazeno na
jednání v příštím roce. Rada městyse doporučuje zastupitelstvu schválit digitalizaci nejstarší kroniky.
17. Rada městyse schválila cenovou nabídku na kuchyň v kanceláři ve výši 56.749,- Kč bez DPH.
18. Rada městyse schválila cenovou nabídku na dovybavení kanceláře ÚM ve výši 17.424,- Kč včetně
DPH. Bude profinancována až příští rok.
19. Rada byla informována o jednání se ZÚ Jihlava 28. 11. 2017 - měření ovzduší
ve Štěpánově, předložena cenová nabídka cca 120.000,- Kč, spoluúčast městyse ve výši
60.000,- Kč. Bude třeba zajistit 5 čichačů, kteří budou zaznamenávat počasí a stav ovzduší po dobu 2
měsíců před dovolenými. Místa, kde by se mělo zjišťovat, navrhne meteorolog.
Byl osloven p.XXXXXXXXXXXX, který navrhl schůzku v měsíci lednu k projednání možné
spoluúčasti - ekologická komise zajistí termín.
20. Rada projednala dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových týkající se využívání
parc.č. 1060/8-ostatní plocha ve výměře 567 m2. Je využívána pro kompostárnu, dle zákona je nutno
za užívání pozemku platit-bude zaslána odpověď s nabídkou odkoupení tohoto pozemku.
21. Rada městyse zpracovala návrh ceníku kompostu na rok 2018 a to 200,- Kč včetně DPH/lt pro
velkoodběratele od lT - bude projednáno v samostatném bodě.
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22. Rada projednala Žádost o stanovisko k připojení na vodovodní řád a užívání komunikace na
parcele čísloll9/38 a 321/3 - Sýkorovi.
23. Rada projednala upozornění 02 k likvidaci telefonní budky na náměstí. V případě požadavku na
zachování bude požadován poplatek 1000,- Kč/měsíc. Odkoupení budky je možné za jednorázovou
cenu 1.000,- Kč odpovídající zůstatkové ceně.
Hlasování:

Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje odkoupení telefonní budky v hodnotě 1.000,- Kč bez
DPH.
24. Předání a převzetí díla - VO chodník - skutečné provedení prací dle schválené cenové nabídky.
Bylo předáno navíc jedno světlo, které bude nainstalováno v Olešničce mezi XXXXXXXX a
XXXXXXXXXXX.
25. Vyúčtování kaplička Vrtěžíř - celková hodnota 117.000,- Kč včetně DPH. Bude třeba ještě řešit
podlahu uvnitř, je požadavek na elektrické zvonění-bude se řešit příští rok.
26. Rada projednala žádost o příspěvek na služby ROSY - denního stacionáře a Charitní
pečovatelské služby - OCH Žďár nad Sázavou - návrh výše příspěvku pro jednání ZM
80.000,- Kč.
27. Rada projednala RO č. 11/2017.

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 sešel dvakrát a to:
- na veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou - nebyly zjištěny žádné
nedostatky
- k rozpočtu městyse na rok 2018 - doporučeno ke schválení.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru - p. Dušan Murčo byl povolán k inventarizaci - byl na
inventarizaci v bytovém domě č. 9 a v penzionu.
Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla Mgr. Stanislava Kubíková:
Objevil se návrh z řad občanů k termínu hodů, kdy se kryje s hody v Bystřici. Doporučeno vypsat
anketu o posunutí hodů o týden dříve, zvážit i jinou kulturní aktivitu pro hodový večer. Anketa by
mohla být mezi občany rozdána na jaře.
Vydařené akce: slavnosti světýlek, jarmark, Mikuláš, poslední leč.
Plánované akce: koncert v kostele - leden 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a výborů.
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K bodu č. 4: Inventarizace majetku městyse za rok 2017 - průběh.
Inventury byly zahájeny 1.11. 2017 a budou dokončeny dle schváleného harmonogramu do 3. 2.
2018. Školení inventarizační komise proběhlo6. 12. 2017, skutečné stavy, fyzické a dokladové
inventury jsou zjišťovány k 31.12. 2017, do 16.1. 2018 budou ukončeny fyzické inventury, soupisy
zpracovány do 23. 1. 2018 a následně provedeno porovnání s účetnictvím a zpracována závěrečná
zpráva.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí průběh inventarizace majetku městyse za rok
2017.

K bodu č. 5: Aktualizace účetních směrnic na rok 2018.
Starostka městyse informovala členy zastupitelstva o změnách účtového rozvrhu pro rok 2018. Dále
byla novelizována prováděcí vyhláška 410/2009 Sb. k 1. 1. 2018 týkající se převážně příspěvkových
organizací.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí aktualizaci účetních směrnic na rok 2018.

K bodu č. 6: Příloha č. 9 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění nakládání s komunálním
odpadem s TS na rok 2018.
Jednání zastupitelstva byl předložen návrh smlouvy, podle které ceny za svoz komunálního odpadu
pro rok 2018 zůstávají beze změn. Dále se zastupitelstvo zabývalo otázkou nakládání s odpady po
uzavření skládky v Bystrém. Skládku na Bukově by bylo možné rozšiřovat. Byla zmíněna otázka
nakládání s kovovým odpadem - současný stav je dostačující, lze zvažovat zajištění místa pro
průběžné ukládání kovového odpadu - ekologická komise může podat návrhy.

Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Přílohu č. 9 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění
nakládání s komunálním odpadem s TS na rok 2018.
K bodu č. 7: Návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2018.
Starostka městyse informovala členy zastupitelstva o návrhu BVK jednotlivých variant vodného a
stočného. Po projednání v radě je doporučeno zastupitelstvu schválit návrh v předloženém znění.
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2018:
-

vodné pro rok 2018 ve výši 34,35 Kč/m3 bez DPH a nájemné za užívání infrastruktury
vodovodu na rok 2018 ve výši 90.000,- Kč bez DPH

-

stočné pro rok 2018 ve výši 34,00 Kč/m3 bez DPH a nájemné za užívání infrastruktury
kanalizace na rok 2018 ve výši 110.000,- Kč bez DPH.

K bodu č. 8: Aktualizace Strategického plánu rozvoje Štěpánova nad Svratkou 2018 2022
Návrh aktualizace byl předán zastupitelům, bude třeba ještě některé připomínky zapracovat, proto
bylo doporučeno přesunout tento bod na příští zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 10 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje přesunutí bodu „Aktualizace Strategického plánu
rozvoje Štěpánova nad Svratkou 2018 - 2022" na příští zasedání zastupitelstva.

K bodu č. 9: Obecně závazná vyhláška o ustavení společného školského obvodu
spádové mateřské školy - ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou s obcemi Ujčov a Koroužné.
Jednání zastupitelstva byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, která po
schválení bude 20. 12. 2017 vyvěšena a po 15 dnech nabude účinnosti. V této době budou s
dotčenými obcemi podepsány dohody o ustavení společného školského obvodu.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o ustavení společného
školského obvodu spádové mateřské školy - ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou s obcemi
Ujčov a Koroužné.

K bodu č. 10: Odkoupení pozemku par.č. 589/2 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou o výměře
114 m2 od Ing. XXXXXXXXXXX.
Starostka městyse předložila zastupitelům návrh na odkoupení pozemku o výměře 114 m 2
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za cenu 50,- Kč/m2. Majitel pozemku s navrhovanou cenou souhlasí. Jde o cestu na Podhorčí, která by
měla být ve vlastnictví městyse, čímž se zajistí přístupnost.
Hlasování:

Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje odkoupení pozemku parcelní číslo 589/2 v k.ú.
Štěpánov nad Svratkou o výměře 114 m2 od Ing. XXXXXXXXXXX za 50,- Kč/m2. Návrh
na vklad a kupní smlouvu hradí kupující strana.

K bodu č. 11: Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 - Centrum pro zdravotně
postižené kraje Vysočina, o.p.s., Ždar nad Sázavou.
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek na rok 2018- Centrum
pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., Žďár nad Sázavou ve výši
1.000,- Kč.

K bodu č. 12: Žádost o finanční dar na činnost Domácího hospice Vysočina na rok
2018.
Služeb hospice je možné využívat ze střediska v Novém Městě na Moravě. Rada městyse doporučuje
zastupitelstvu schválit finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční dar na činnost Domácího hospice
Vysočina na rok 2018 ve výši 3.000,- Kč.
K bodu č. 13: Žádost o finanční příspěvek na služby Rosy - denního stacionáře a
Charitní pečovatelské služby na rok 2018.
Pokrytí nákladů spojených se zajištěním služeb bylo v žádosti vyčísleno částkou 154.308,- Kč. Rada
městyse doporučuje zastupitelstvu schválit finanční příspěvek ve výši 80.000,- Kč.

8

Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o finanční příspěvek na služby Rosy - denního
stacionáře a Charitní pečovatelské služby na rok 2018 ve výši 80.000,- Kč.

K bodu č. 14: Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 na provoz sociální služby Linka
důvěry STŘED.
Na základě žádosti rada doporučuje schválit poskytnutí dotace ve výši 1,- Kč na občana. Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 na provoz
sociální služby Linka důvěry STŘED ve výši 700,- Kč.

K bodu č. 15: Rozpočtová opatření č. 9,10,11/2017; Zpráva o plnění rozpočtu - příjmy,
výdaje leden - listopad 2017.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 9,10,11/2017 v
předloženém znění.
Jednání zastupitelstva byla předložena zpráva o plnění rozpočtu:
v oblasti příjmů: schválený rozpočet ............................... 11.744.925,- Kč
skutečnost k 30. 11. 2017 ................ 13.529.113,- Kč
v oblasti výdajů: schválený rozpočet ............................... 12.065.388,- Kč
skutečnost k 30. 11. 2017 ............... 10.901.386,72 Kč
Výsledek hospodaření po konsolidaci k 30.11. 2017 je 2.627.726,- Kč.
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Starostka městyse dále informovala členy zastupitelstva o provedených investicích v roce
2017:
oprava komunikací a dopravní značení ……………………………………135.798,- Kč
rekonstrukce kanceláří ÚM .........................................................1.017.000,- Kč
chodník ........................................................................................1.000,- Kč
venkovní učebna u ZŠ ..................................................................200.860,- Kč
kulturní dům ....................................................................................... 94.000,-Kč
osvětlení chodník.........................................................................970.000,- Kč
penzion - elektrorozvody .............................................................310.500,- Kč
zpevnění kompostárny ..................................................................... 113.148,-Kč
kaplička Vrtěžíř + čištění pomníků.................................................... 112.700,-Kč
celková hodnota investic činí 4.355.000,- Kč.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu - příjmy, výdaje leden listopad 2017, dále informaci o investicích realizovaných v roce 2017.

K bodu č. 16: Ceník služeb na rok 2018.
Rada městyse navrhuje s platností od 1.1. 2018 cenu za odběr 1 tuny kompostu 165,- Kč bez DPH při
odběru nad 1 tunu.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Ceník služeb na rok 2018 posílen o částku 165,- Kč +
DPH za 1 tunu kompostu při odběru nad 1 tunu.

K bodu č. 17: Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou na rok 2018, závazné
ukazatele; rozpočtový výhled 2019 - 2020.
Návrh rozpočtu: provozní náklady ......................................................... 1.519.000,- Kč
50% spoluúčasti na nákup konvektomatu .................... 120.000,- Kč
volnočasové aktivity ................................................. 46.000,- Kč
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celkem neinvestiční náklady .................................... 1.565.000,- Kč
investiční náklady ............................................. 120.000,- Kč
Rozpočtový výhled je sestaven jako vyrovnaný, pro rok 2018 ............... 15.385.000,- Kč
rok 2019 ...... 16.800.000,- Kč
rok 2020 18.950.000,- Kč
Rada městyse projednala rozpočtový výhled a návrh rozpočtu ZŠ a MŠ a doporučuje zastupitelstvu
jeho schválení.

Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou na
rok 2018, závazné ukazatele v předneseném znění; rozpočtový výhled 2019 - 2020 v
předneseném znění.

K bodu č. 18: Návrh rozpočtu městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2018.
Návrh rozpočtu byl předán zastupitelům s pozvánkou na zasedání, byl vyvěšen dle zákona 15 dní
před zasedáním. Rozpočet je předložen jako schodkový:
celkové příjmy ........................................................... 13.939.368,- Kč
celkové výdaje........................................................... 25.900.399,- Kč
výdaje jsou vyrovnány finančními prostředky z bankovního účtu.................... 9.090.390,- Kč
zápůjčka od SFŽP ............................................................................................ 2.870.641,- Kč
Návrh rozpočtu byl projednán FV a radou městyse a je doporučeno jeho schválení. Hlasování:

Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočet městyse Štěpánov nad Svratkou na rok
2018 v předneseném znění a byl rozšířen o poskytnuté příspěvky schválené v usnesení
č. 18/2017.

11

K bodu č. 19: Různé, diskuze, závěr.
-

zrušení ranního spoje směr Brno od 1. ledna 2018 - byl ustanoven Zdarem. Osloven starosta
Bystřice n.P. a starosta Ujčova - proběhne schůzka 20.12. 2017 a bude vytvořena protestní
nota. Snahou je alespoň dopravit cestující do Tišnova bez přestupu. Jedná se i o odpolední
spoje Brno - Bystřice n.P. Další výběrové řízení na osmileté období bude probíhat od roku
2019. IDS by měla být od roku 2019.

-

pošta Partner - pošta nezajistí zástup, nesmí být zavřeno, je problém zajistit člověka, který
bude takto střídat pracovníky

-

křížek u XXXXXXXX - osvojení, instalace křížku na Močidlech

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse ukládá starostce městyse zajistit osvojení křížku u
Urbanových.
-

optický kabel - ceník dražší, než jinde. Jde o to, jestli není možné přiblížit cenu komerčním
firmám. Optický kabel zajistí stálou intenzitu.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse ukládá starostce městyse zjistit možnost snížení ceny tarifů
internetu přes IGN.

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

Mgr. Alena Boháčová
starostka městyse

místostarostka městyse
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