Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 2. 10. 2018 v 18:00 hodin
Přítomni:
Horák Augustin, Bc. Juřík Ladislav, Mgr. Kobzová Ladislava (příchod 18:45), Mgr. Kubík Vratislav, Mgr.
Kubíková Stanislava, PaedDr. Kunčíková Šárka, Murčo Dušan, Opatřil Milan, Ostrýž Otakar, Stárek
Pavel, Špaček Petr, Vícha Dušan

Omluveni: Mgr. Boháčová Alena, Čupr Zdeněk, Čuprová Saša,
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu
Zpráva o činnosti rady městyse, finančního výboru a ekologické komise
Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok
2018
5. Prodej movitého majetku - speciální automobil cisternový - stříkačka 25 - LIAZ /SPZ JI 4980/
6. Smlouva o poskytování hostingových služeb s firmou T-MAPY spol. s.r.o. pro zajištění spisové
služby úřadu
7. Různé, diskuze, závěr

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 - Bc. Ladislav Juřík.

Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc. Ladislav Juřík.
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčová Alena a Mgr. Stanislava Kubíková.
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Hlasování:
Pro: 11
Usnesení:

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu a Mgr. Stanislavu
Kubíkovou.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu

- Mgr. Vratislav Kubík a p. Milan Opatřil.

Hlasování:
Pro: 11
Usnesení:

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Vratislava Kubika a p. Milana
Opatřila.

K bodu č. 3: Zpráva o činnosti rady městyse, finančního výboru a ekologické komise.
Zpráva o činnosti rady městyse:
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse, seznámila zastupitele se závěry jednání:
1. práce na kapličce ve Vrtěžíři - odstraněna stávající podlaha, navezena vrstva štěrku a následně
bude položena dlažba, požádán XXXXXXX o zpracování cenové nabídky
na výrobu 2 kusů lavic.
2. Rada městyse schválila nákup nových bojlerů na ohřev vody v Penzionu Hodůnka a v úklidové
místnosti ZS - budou instalovány firmou XXXXXX ve středu 3.10. 2018, předpokládaná cena 15.000,Kč
3. rada projednala cenovou nabídku na nátěr všech vnitřních dveří KD firmou XXXXXX malíři ve výši
44.441,60 Kč bez DPH - rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou cenovou

Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje cenovou nabídku malířské firmy XXXXXX na nátěr
dveří a zárubní v KD ve výši 44.441,60 Kč bez DPH.
- vzhledem přetrvávající vlhkosti bylo doporučeno použít pod parkety penetrační nátěr cca ve výši 40
tis. Kč, část nákladů se zavazuje zaplatit firma Staredo
- vzhledem k blížícímu se termínu dokončení realizace akce bude nutné zažádat na SFŽP o
prodloužení termínu realizace o 30 dní formou Dodatku č. 2.

Hlasování:
Pro: 11

zdržel se: 0

proti: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Snižování energetické náročnosti - Kulturní dům s restaurací a penzionem
Štěpánov" o 30 dnů (19.11. 2018) formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.
Zastupitelstvo městyse schvaluje provedení penetrace podlahy před položením
parket v sále a přisáli.

4. rada městyse vzala na vědomí zprávu o ukončeném auditu v ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou
firmou A.C.A. Audit, s.r.o. - nebyly shledány nedostatky.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.
Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl Mgr. Vratislav Kubík:
Finanční výbor se sešel 2. 10. 2018 k provedení veřejnosprávní kontrole v ZŠ za období 1.11.
2017-31. 8. 2018. Kontrola byla zaměřena na interní směrnice, účetnictví, interní směrnice,
hospodaření s jednotlivými fondy, smlouvy o pronájmu, dohody o hmotné odpovědnosti,
inventarizaci majetku a závazků, evidenci školních úrazů a zveřejňování výkazů v obchodním
rejstříku. Závěr kontroly: ZŠ a MŠ hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou
hospodárné a účelné, prostředky obce jsou vynakládány v souladu se stanovenými cíli - nebyly
shledány nedostatky.

Zprávu o činnosti ekologické komise přednesl p. Milan Opatřil:
Byla dodána cenová nabídka firmy ODOUR na 4x týdenní odběr na trubičky Formaldehydy a VOC pro
zjišťování zvýšeného výskytu těchto látek ve výši 24.000,- Kč a „kufřík" pro kontinuální sledování
imisí škodlivých látek v hodnotě 50.000,- Kč. Druhý „kufřík" přislíbily zakoupit Železárny.

Hlasování:
Pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje cenovou nabídku firmy ODOUR s.r.o. na nákup
měřících trubiček za 24.000,- Kč a měřícího kufříku za 50.000,- Kč od firmy Odour
s.r.o. pro sledování a měření škodlivých látek v blízkosti Železáren Štěpánov.

Bude podána žádost na Kraj Vysočina o finanční příspěvek. Dále byli zastupitelé informováni o
vypsaném projektu MŽP na výpočet odstupových vzdáleností zdroje od obytné zástavby- měl by
probíhat od začátku roku 2019 a lze do něj zahrnout cenu za systém sledování stížností.
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti komisí a výborů.
K bodu č. 4: Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad
Svratkou za rok 2018.
Dne 24. 9. 2018 auditním krajského úřadu Kraje Vysočina provedl dílčí přezkoumání hospodaření
městyse od 1. 1. do 30. 6. 2018. Díky pečlivé a systematické práci pracovnic úřadu nebyly shledány
žádné nedostatky ani chyby.

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2018.

V 18:45 hodin se na jednání zastupitelstva dostavila Mgr. Ladislava Kobzová.

K bodu č. 5: Prodej movitého majetku - speciální automobil cisternový - stříkačka 25 - LIAZ
/SPZJI4980/.
Byl vyvěšen na předepsanou lhůtu záměr na prodej tohoto vozidla na základě žádosti firmy NERX
GROUP s.r.o. Protože se další zájemce nepřihlásil, je předložen návrh na prodej za cenu 80.000,- Kč.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej movitého majetku - speciální automobil
cisternový - stříkačka 25 - LIAZ /SPZ JI4980/ firmě NERX GROUP s.r.o., Za Humny
106, Neslovice, 664 91 za cenu 80.000,- Kč.

K bodu č. 6: Smlouva o poskytování hostingových služeb s firmou T-MAPY spol. s.r.o. pro
zajištění spisové služby úřadu.
Spisová služba úřadu zajišťuje veškerý záznam pošty došlé i odchozí, je propojena s řadou
navazujících programů. V souvislosti s GDPR je třeba její aktualizace, proto je zastupitelstvu předložen
návrh smlouvy pro zajištění spisové služby úřadu. Cena za aktualizaci je 3.630,- Kč bez DPH, po dobu
prvních 3 měsíců poplatek 726,- Kč/měsíc bez DPH, další poplatek vždy měsíčně činí 968,- Kč bez DPH.

Hlasování:
Pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o poskytování hostingových služeb s
firmou T-MAPY spol. s.r.o. pro zajištění spisové služby úřadu.
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K bodu č. 7: Různé, diskuze, závěr.
p. Murčo - zvážit zařazení částky 200.000,- Kč do rozpočtu na rok 2019 na pořízení dopravního
automobilu s možností využití dotace

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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