Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 12. 11. 2015 v 17:00 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, Stárek Pavel, Špaček Petr, Vícha Dušan
Omluveni: Ostrýž Otakar
Hosté: Ing. David Matoušek, Mgr. Huták, p. Tříletá
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse - jednání se zástupci
Železáren Štěpánov
4. Zpráva o činnosti rady městyse, zpráva finančního výboru ke kontrole PO
5. Rozhodnutí o přidělení bytů v č. p. 9, Štěpánov nad Svratkou
6. Plán inventarizace majetku městyse; organizační zajištění inventarizace
7. Vyjádření ZM k projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavbu: 1/19
Štěpánov nad Svratkou, most ev.č. 19 - 084
8. Příprava žádosti o dotaci na stavbu „Štěpánov nad Svratkou, zvýšení bezpečnosti
pěší dopravy podél silnice 11/387", cenová nabídka zpracovatele žádosti IPI s.r.o.
9. Žádost o finanční příspěvek na činnost pěveckého souboru Labyrint
10. Projednání návrhů pro zařazení do rozpočtu na rok 2016
11. Rozpočtové opatření č. 9/2015
12. Různé, diskuze, závěr.
K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a seznámila zastupitele s programem
jednání a přivítala zástupce Železáren - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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. Vícha Dušan a p. Horák
Augustin
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Hlasování:

Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Vícha Dušan a p. Horák Augustin.

Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčové Alena.
Hlasování:

Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.

Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu a to p. Čuprovou Sašu a Bc. Juříka
Ladislava
Hlasování:

Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu p. Čuprovou Sašu a Bc. Juříka Ladislava.
K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse - jednání se
zástupci Železáren Štěpánov
Zastupitelstvem dne 1.10. 2015 bylo uloženo starostce městyse pozvat na zasedání
zastupitelstva zástupce Železáren - úkol splněn, starostka městyse přednesla důvod pozvání
a předala slovo hostům a požádala je o vyjádření k dosavadní činnosti ekologické komise.
XXXXXXXXXX vyjádřil určitou disproporci mezi pocitem z ekologické komise a vyjádřením ve
Štěpánovinkách. Přesto vyjádřil snahu být otevření ke všem občanům, konstruktivní při
řešení problémů a zabránit problematickým situacím. Veškerá opatření, zejména investiční,
musí odpovídat tomu, aby firma byla konkurenceschopná. Problémy budeme řešit, ale
musíme myslet na zajištění budoucnosti firmy. Za posledních dvacet let jsme investovali do
rozvoje a změn technologie 600 milionů korun.
XXXXXXXXX seznámil zastupitele s výsledky akreditovaného měření hluku a hodnocením
stanovených úkolů z posledního jednání ekologické komise
p. Opatřil - se závěry jednání ekologické komise jsem vždy seznámil jednání zastupitelstva.
Stanovené cíle: možnost zvýšení komínů a tím zlepšit situaci v Olešničce , bariéra u RD
XXXXXXXXX (protihluková stěna), odhlučnění ventilátorů. Upozornil na problém s ovzduším
zejména v letních měsících v Olešničce, zároveň připustil, že došlo ke zlepšení v oblasti hluku.
K provedenému měření uvedl, že objektivnější by bylo měření prováděné dlouhodobě. Za
důležité považuje provedení objektivního dlouhodobého měření škodlivin v ovzduší, které
poskytne informaci občanům, co je podstatou zápachu zejména v Olešnične.
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XXXXXXXX - jaká bude reakce v případě, že měřením se zjistí, že v ovzduší je něco, co není
akceptovatelné. Technologie stanoví limity pro odpady, pro ovzduší a Železárny všechny tyto
limity splňují a technologii nelze změnit.
Mgr. Kubík - ve Štěpánpovinkách jsme informovali občany o průběhu jednání, prezentovali
jsme, že výsledky zatím nemáme, ale byla zároveň vyjádřena vůle dál pokračovat v jednání.
Co se týče ovzduší, je jasné, že prováděným měřením Železárny splňují stanovené limity. Jde
ale o to, zda z vaší strany bude vůle zainvestovat i nad rámec stanovených limitů.
XXXXXXXX se vyjádřil k stanoveným cílům:
hluková bariéra - záměrem bylo odkoupení pozemků a vybudování podél Hodonínky
zvukové bariéry, buďvýsadbou zeleně, nebo i z prefabrikátů. Tento záměr je
dlouhodobý, problém je v přístupu majitelů pozemků, kteří v současné době
nekomunikují. Výstavba hlukové bariéry směrem k RD XXXXXXX není možná,
poněvadž nelze stavět nic na pozemcích, jejichž nejsme majiteli.
- zvýšení komínů - měření oxidu siřičitého provádíme, jsme pod stanovenými limity,
tudíž zvyšování komínů by byla zbytečná investice a nedomníváme se, že zápach
v Olešničce by byl z komínů.
- ventilátory - čekali jsme na výsledky autorizovaného měření. V rámci tohoto měření
jsme měřili hluk tohoto ventilátoru a ten není tím problémem. Bráníme se tedy
dělat taková opatření, která jsou neefektivní. Problémem je hluk z brusírny budeme řešit zabudováním nových vrat, která budou lépe izolovat hluk z dílny.
Mgr. Kubík - měření hluku je sice podlimitní, ale právě kolísavý hluk je z hlediska
subjektivního velice nepříjemný. Pokud tedy jde o nepodstatnou investici, proč neprovést
obezdění ventilátoru, které by tento nepříjemný hluk eliminovalo.
Členové ekologické komise společně se zástupci Železáren se shodli na potřebě součinnosti
při řešení problémů, okamžité upozorňování nastalých situací a pokračování v
konstruktivním dialogu.
Závěry jednání:
1. pokračovat v pravidelných schůzkách ekologické komise se zástupci Železáren
Termín: 1 x za 2 měsíce
Zodpovídá: předseda EK p. Opatřil
2. podílet se na odkoupení pozemků pro vybudování hlukové bariéry podél Hodonínky
Termín: dlouhodobý
Zodpovídá: starostka městyse
3. provést odhlučnění ventilátoru izolační vrstvou a obezděn
Termín: do konce roku 2015
Zodpovídá: zástupci Železáren
4. prošetřit zpětně znečištění ovzduší z areálu Železáren, ke kterému došlo 11.10. 2015 a
přijetí opatření, která zajistí, aby se tato situace neopakovala
Termín: do příštího zasedá ekologické komise
Zodpovídá: zástupci Železáren
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Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání a závěry jednání se
zástupci Železáren Štěpánov.
Zastupitelstvo městyse ukládá členům ekologické komise pokračovat v jednání se zástupci
Železáren dle dohodnutých termínů.

K bodu č. 4: Zpráva o činnosti rady městyse, zpráva finančního výboru ke kontrole PO
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse:
1. Prodej pozemků pod KD a penzionem Hodůnka - smlouva byla podepsána 8. 10. 2015,
majitelem pozemku je městys od 29. 10. 2015.
2. Předání Penzionu Hodůnka - proběhlo 15. 10. 2015, rada stanovila cenu pronájmu
movitého souboru věcí vybavení kuchyně na 1.200,- Kč + DPH/rok
3. Kolaudace bytového domu č. 9 - proběhla 20. 10. 2015 v 12.30 h., následně rada městyse
schválila nájemné ve výši 50,- Kč/m2a přidělení bytů zájemcům - bude projednáno v bodě č.5
4. Smírčí kámen za školou - přemístění ke kostelní věži; zatím odloženo na žádost majitele
pozemku, kde je v současné době smírčí kámen umístěn, jednání odloženo na jaro
5. Odstranění tukového lapolu ze školy - proveden odvoz v ceně 6.500,- Kč, po dohodě s
vedením školy bude odvoz prováděn pravidelně z provozních prostředků PO
6. Žádost o souhlasy se stavbou a zasažením pozemků /XXXXXXXXXXX/ při budování
domovní čističky-vydán souhlas
7. Žádost o souhlas se stavbou - napojení a stavbou vodovodní přípojky na pozemku p.č.
321/3 v k. ú. Olešnička - XXXXXXX - vydán souhlas
8. Oznámení o společném řízení - stavba RD XXXXXXXXXX - vydán souhlas s podmínkami:
- uvedení pozemků ve vlastnictví městyse do původního stavu
- při stavbě oplocení respektovat nesouhlas se stavbou betonové podezdívky pod plotem v
horní části pozemku
9. Cenové nabídky na montáž nových plynových kotlů - rada městyse projednala cenové
nabídky na výměnu plynových kotlů na úřadu městyse a zdravotním středisku v hodnotě 200
tis. Kč - bude projednáno v bodě 10
10. Žádost o souhlas s prováděním výkopových prací -TEMO - posilování optického kabelu
pro firmu 02, byl vydán souhlas a vyměřen poplatek za výkopové práce na veřejném
prostranství ve výši 2100,-Kč
11. Cenová kalkulace docházkového a přístupového systému pro ZŠ Štěpánov nad
Svratkou
- souhlas s cenovou kalkulací docházkového a přístupového systému pro ZŠ ve výši 66 949
Kč včetně DPH. Tento systém bude převeden do majetku PO smlouvou darovací.
12. Podněty pro rozpočet na rok 2016- bude projednáno v bodě č. 10
13. Žádost XXXXXXXXXXXX. na odkoupení pozemků dle současného stavu - vyvěšen
záměr, zastupitelstvo bude projednávat na prosincovém zastupitelstvu
14. Rada městyse schválila zaplacení poplatku za žáky ZUŠ ve výši 5.400,- Kč na školní rok
2015/2016 - Rada městyse uložila starostce jednat se zřizovatelem ZUŠ, aby poplatek byl
hrazen pouze za ty žáky, kteří navštěvují ZUŠ v Bystřici n.P. a nebylo požadováno hrazen í
poplatku za žáky navštěvující detašované pracoviště ZUŠ při ZŠ Štěpánov n.S.
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15. Čištění potoka Hodonínky- práce zahájeny, stavba má být dokončena do konce VII/2016
16. Vypuštění koupaliště - odstranění trubky k projektu „Čištění Hodonínky"
17. RO č. 9 - bude projednáno v bodě 11
18. Platový výměr ředitele PO - zvýšení dle NV 564/2006 Sb. od 1.11. 2015
19. Jednání s Českou poštou - prostory vyhovující, přechod bude z 29. 2. na 1. 3. 2016 bez
omezení provozu
20. Projekt Zvýšení bezpečnosti podél silnice 11/387; obecní dům Vrtěžíř; ÚM výběr barvy;
EFEKT 2015 dokončování výměny VO - informace o průběhu akcí
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.
Předseda finančního výboru Mgr. Kubík informoval zastupitelstvo o průběhu veřejnoprávní
kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, která proběhla 5. 11. 2015 - hospodaření je v
souladu se schváleným rozpočtem, při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o průběhu veřejnoprávní kontroly
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou.

K bodu č. 5: Rozhodnutí o přidělení bytů v č.p. 9, Štěpánov nad Svratkou
Starostka městyse seznámila zastupitele s rozhodnutím rady o přidělení bytů v bytovém
domě č.p. 9. Na základě žádostí a v souladu s podmínkami přidělené dotace byly vybíráni
žadatelé z cílových skupin. Protože žádosti byly různorodé, byli osloveni všichni žadatelé, zda
jejich zájem trvá a zda splňují podmínky. Vyřazeni byli ti, kterým byl přidělen byt v jiné obci,
občané z jiného kraje a po doložení příjmů žadatelů bylo rozhodnuto takto:
- byt č. 1 pečovatelský - XXXXXXXX (věk XXX) - pronájem na dobu neurčitou
- byt č. 2 pečovatelský - XXXXXXXX (věk nad 70 let) - pronájem na dobu neurčitou
- byt č.3 pečovatelský - XXXXXXXXX + 2 děti - výší příjmů splňuje podmínky na
vstupní byt (nebyl další žadatel nad 70 let) - pronájem na dobu určitou 1 roku
- byt č. 4 vstupní - XXXXXXXXXX + 1 dítě - výší příjmů splňuje podmínky na vstupní byt pronájem na dobu určitou dvou let
byt č. 5 vstupní - XXXXXXXXXXX + manžel + 1 dítě - výší příjmů splňují podmínky na
vstupní byt - pronájem na dobu určitou dvou let Pořadník žadatelů je stále otevřený, žádosti
se přijímají průběžně. Příští týden bude dokončena příprava na předání bytů, nájemní
smlouvy budou podepsány do konce měsíce listopadu a nájemné bude hrazeno od 1. 12.
2015.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozhodnutí o přidělení bytů v č.p. 9 Štěpánov nad
Svratkou.
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K bodu č. 6: Plán inventarizace majetku městyse; organizační zajištění inventarizace
Starostka městyse vyzvala inventarizační komisi k zahájení činnosti dle stanoveného
harmonogramu: Termín inventarizace: 1.12. - 2. 2. 2016 Termín proškolení: 9.12. 2015
Kontrola skutečného stavu k 31.12. 2015 Zahájení dokladových inventur: 31.12. 2015
Předpokládaný termín ukončení: 15.1. 2015 Zpracování soupisu inventur zajistí pracovnice
ÚM do 20.1. 2016
Porovnání zjištěného stavu majetku a závazků s účetnictvím a zjišťování rozdílů : do 25.1.
2016 Vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy do 2. 2. 2016
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí plán inventarizace majetku městyse a organizační
zajištění inventarizace za rok 2015.

K bodu č. 7: Vyjádření ZM k projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavbu: 1/19
Štěpánov nad Svratkou, most ev.č. 19 - 084.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva projektovou dokumentaci pro stavební
povolení na stavbu 1/19 Štěpánov nad Svratkou, most ev.č. 19-084 a Žádost na smlouvu o
právo na provedení stavby a záboru obecního pozemku o ploše 159 m 2. ŘSD připravilo
projekt na přestavbu mostu, práce by mohly proběhnout již v příštím roce. Práce budou
probíhat za provozu - doprava bude semaforem řízena v jednom jízdním pruhu.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou projektovou dokumentaci pro stavební
povolení na stavbu „1/19 Štěpánov nad Svratkou, most ev.č. 19-084" a Smlouvu zakládající
právo provést stavbu „1/19 Štěpánov nad Svratkou, most ev.č. 19-084" o záboru pozemků
v majetku Městyse Štěpánov nad Svratkou v k.ú. Štěpánov nad Svratkou parcelní číslo 619,
620 a 1014.

K bodu č. 8: Příprava žádosti o dotaci na stavbu „Štěpánov nad Svratkou, zvýšení
bezpečnosti pěší dopravy podél silnice 11/387", cenová nabídka zpracovatele žádosti IPI
s.r.o.
Starostka městyse seznámila zastupitele se stavem přípravy žádosti o dotaci - stavba musí
být rozdělena projektově i rozpočtově do několika částí-výpusti, parkoviště a osvětlení
chodníku není součástí dotace, budou hrazeny plně z rozpočtu městyse. Byla předložena
cenová nabídka IPI s.r.o. ve výši 44.000,- Kč na zpracování žádosti o dotaci na SFDI a ošetření
celého projektu. Částka 13.000,- Kč je za podání žádosti, další finanční náklady budou
fakturovány pouze v případě kladného vyřízení žádosti a přidělení dotace.
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Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Cenovou nabídku společnosti IPI s.r.o. pro zpracování
žádosti o dotaci na SFDI, zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
dodavatele realizace projektu, na organizaci zadávacích řízení a správu žádosti o dotaci až
po závěrečné vyhodnocení akce v celkové výši 44 tis. Kč.

K bodu č. 9: Žádost o finanční příspěvek na činnost pěveckého souboru Labyrint.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost XXXXXXXXX o finanční příspěvek
na činnost pěveckého souboru Labyrint. Po dohodě s vedením školy, že při návrhu rozpočtu
bude zařazena kapitola pro volnočasové aktivity a finanční příspěvky pro jejich činnost
budou zahrnuty do rozpočtu.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na činnost pěveckého souboru Labyrint ve výši
5.000,- Kč.

K bodu č. 10: Projednání návrhů pro zařazení do rozpočtu na rok 2016.
Zastupitelstvo městyse se zabývalo návrhy pro zařazení do rozpočtu na rok 2016, které po
projednání ve finančním výboru a radě bude zastupitelstvo projednávat v měsíci prosinci.
Vznesené návrhy:
-

oprava komunikace na Vrtěžíř ...................................................... 300 - 400 tis.Kč

-

výměna kotlů ÚM, ZS .................................................................... 200 ti.Kč
překládka veřejného osvětlení a kabelovky ................................... 30 tis.Kč

-

změna č. 1 ÚP.................................................................................. 20 tis.Kč

- ............................................................................................... kulturní
projekt, podklady pro zateplení a okna .............................................. 200 tis.Kč
-

cesta u KD - odkoupení ................................................................... 75 tis.Kč
kompostárna (zpevnění další plochy, provoz)
................................ 200 tis.Kč
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dům

-

nákup konvektomatu (Penzion) ................................................... 150 tis.Kč

-

kaplička Vrtěžíř ............................................................................. 150tis.Kč
plot u sochy Jana Nepomuckého ................................................. 20 tis.Kč

-

chodník podél silnice 11/387 ....................................................... 1.400 tis.Kč

-

VO chodník podél silnice 11/387.................................................. 1.000 tis. Kč

-

zateplení střechy hasičky.............................................................. 250 tis.Kč

-

hřbitov - voda, opuštěné hroby, chodník ..................................... 100 tis.Kč
bezúročná půjčka mladým rodinám............................................. 20 tis.Kč

-

úprava a dovybavení dětských hřišť,klubová místnost ................ 450 tis.Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zařazení finančních prostředků do rozpočtu na rok 2016 dle
vznesených návrhů.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse ukládá finančnímu výboru zapracovat tyto finanční prostředky do
návrhu rozpočtu na rok 2016.
V 20:00 hodin odešla ze zasedání zastupitelstva Mgr. Kobzová.
K bodu č. 11: Rozpočtové opatření č. 9/2015.
Zastupitelstvo městyse projednalo rozpočtové opatření č. 9/2015.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 v předneseném znění.
K bodu č. 12:
-

odkaz na webové stránky MF ČR - klikací rozpočet obcí

-

kanalizační poklop na Močidlech
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chybějící poklop na dešťové kanalizaci na Šumavě odstranění
borovice na břehu Hodonínky multifunkční hřiště

informace o připravovaných akcích:
24.11. 2015 - rodičovská kavárna (zasedací místnost ÚM)
29. 11. 2015 - 14:00 divadelní představení VOFUK (KD)
15:00 adventní jarmark (KD)
5. 12. 2016 - Mikuláš na náměstí 20. 12. 2015 - vánoční jarmark v
ZŠ
10.1. 2016 - vánoční koncert v kostele na zakončení doby vánoční

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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