Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 29. 6. 2016 v 18:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Boháčové Alena, Čuprtová 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
Omluveni:
Čupr Zdeněk

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a zařazení nových
bodů programu:
Zpětvzetí schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za
účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN XXXXX
pozemky pare. č. 321/3,119/30,119/29 a 119/28 v k. ú Olešnička z 10.6.2015
č. 1030016305/001 ze dne 31.7.2015
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Zpráva o činnosti rady městyse
Mobilní rozhlas - nabídka pro obce
Návrh závěrečného účtu městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok
2015
8. Účetní závěrka městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2015
9. Aktualizace účetních informací - ČÚS 703, 704
10. Změna otevírací doby Pošty PARTNER od 1. 9. 2016
11. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů mezi Městysem Štěpánov nad Svratkou a Vírským oblastním vodovodem,
s.m.o.s.o., Zelný trh 13, 602 00 Brno
12. Žádost o finanční příspěvek na automobil VW Transportér Caravelle pro přepravu
hráčů FK Štěpánov na zápasy
13. Žádost o prodej vodního zdroje v Záskalí na pozemku parcelní číslo 168/7 v k.ú.
Švařec
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14. Žádost o odkoupení pozemku p.č. st 301 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou - Povodí
Moravy, s.p.
15. Rozpočtová opatření č. 3, 4,/2016
16. Zpětvzetí schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za
účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN XXXXXX pozemky pare.
č. 321/3, 119/30,119/29 a 119/28 v k. ú Olešnička z 10.6.2015 č. 1030016305/001 ze
dne 31.7.2015
17. Různé, diskuze, závěr.

K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a přivítala hosty:
Zástupce Mobilního rozhlasu XXXXXXX a zástupce FK Štěpánov
- XXXXX a XXXXXXX
Na úvod jednání zastupitelstva prezentoval zástupce Mobilního rozhlasu nabídku na využití
nových technologií v oblasti informovanosti občanů - předávání informací občanům formou
SMS, hlasových zpráv a emailů.
Z diskuze:
p. Kunčíková: V jaké cenové relaci se nabízí tato služba pro občany?
Odpověď: Zaváděcí cena je 39.900,- Kč na dva roky + DPH s licencí a proškolením, po dvou
letech se pak platí poplatek za licenci 490,- Kč/měsíc za systém a 490,- Kč/měsíc za
aplikaci,
p. Kubík: Je v průběhu prvních dvou let v této ceně zahrnuta i cena SMS zpráv?
Odpověď: Cena SMS a hlasových zpráv v této ceně zahrnuty nejsou, to je na měsíční
fakturaci od operátora.
p. Kubík: Lze využít v tomto případě například neomezený tarif na bezplatné zasílání SMS
zpráv?
Odpověď: Tento tarif je pro osobu, s ním nelze odesílat SMS zprávy pro obec. Pokud dojde k
odeslání velkého počtu SMS zpráv, operátor jejich odeslání zablokuje, SIM kartu zruší a
odesílatel bude penalizován, poněvadž dle smlouvy tento tarif nelze používat pro podnikání,
p. Kubík: Řešení pro neplacení SMS zpráv tady není.
Odpověď: Ne. Pokud chcete posílat SMS pro obec, musíte ji posílat přes SMS bránu, p.
Kubíková: V nabídce byl i měsíční paušál, který ale platí až po těch dvou letech?
Odpověď: Ne ten je navíc.
p. Kunčíková: Lze ty dvě nabídky od sebe oddělit?
Odpověď: Ano, lze si vzít pouze Mobilní rozhlas, ty SMS, hlasové zprávy a email bez aplikace,
pak je cena 20.000,- Kč a dá se aplikace dokoupit později. Aplikaci bez systému ale zakoupit
nelze, ona se ovládá tímto systémem.
p. Kubík: Bez aplikace by se vždy platily SMS zprávy i pro chytrý telefon?
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Odpověď: Ano, ale SMS není nutné vždy posílat všem občanům. Lze vytvořit adresáře a pak
se odesílají vždy jen určité skupině, které je ta daná informace určena.
Starostka městyse ukončila diskuzi k nabídce Mobilního rozhlasu a předala slovo XXXXXXX,
zástupci FK Štěpánov, který podal bližší informace k žádosti na poskytnutí finančního
příspěvku na nákup vozidla pro přepravu hráčů FK Štěpánov na zápasy. Na minulém zasedání
byla předložena kupní smlouva a smlouva s Železárnami o výpůjčce jimi zakoupeného vozidla,
dnešnímu zasedání byl předložen Dodatek ke smlouvě o výpůjčce.
Pan XXXXX informoval zastupitele, že u vozidla zakoupeného Železárnami je dle uzavřené
smlouvy výhradním uživatelem fotbalový klub a to do té doby, dokud nebude vozidlo
fotbalovým klubem splaceno. Pokud by majitel využíval vozidlo, a to pouze v mimořádných
případech, budou náklady spojené s tímto využitím odčítány od splácené ceny vozidla. Po
splacení celé částky 207.438,- Kč bez DPFI na základě žádosti bude bezúplatně převedeno
vozidlo do vlastnictví FK. Po dobu splácení bude veškeré opravy a náklady spojené s
provozem hradit FK.
Z diskuze:
p. Kunčíková: Městys již využil tento automobil a na požádání byla zajištěna doprava
rozměrných obrazů p. Štourače na výstavu, která je instalována v zasedací místnosti,
p. XXXXX: Samozřejmě pokud bude požadavek na využití tohoto vozidla ze strany městyse,
tak mu bude vždy vyhověno včetně zajištění řidiče,
p. Čuprová: Proč XXXXXXXXXX nechce být hlavním sponzorem?
Odpověď: To je mylná informace, sponzorem zůstává, dostáváme stejné peníze, jako jsme
dostávali.
p. Čuprová: Je to částka vyšší než dává na činnost FK městys?
Odpověď: Je to třikrát až čtyřikrát více než dává městys. Dostáváme smlouvu na reklamu, to
se pohybuje 250 - 300 tisíc Kč, poskytuje pohonné hmoty do vozidla a máme ještě další
příspěvky. Celkově hospodaříme s rozpočtem zhruba 500.000,- Kč, Železárny tedy poskytují
částku 300 - 400 tisíc Kč.
p. Opatřil: Můžeme vidět dodatek smlouvy?
Odpověď: Určitě, nechám vám jej k dispozici včetně původní smlouvy,
p. Kubík: Je už dohoda na splátkovém kalendáři?
Odpověď: Konkrétní ne, domluva je podle našich možností tak, aby nebyl problém s
dohráním soutěže. Není uvedené datum, ale původní dohoda je do konce příštího roku.
Máme i další závazky - zaplacení částky 182.196 Kč za vyjmutí starého hřiště ze zemědělského
půdního fondu. Dle platného rozhodnutí máme splátkový kalendář a tuto částku musíme
uhradit v šedesáti splátkách a to částkou 3.037,- Kč/měsíc.
p. Kubík : Stávající řešení se mi zdá ekonomicky nejvýhodnější, když to mají Železárny pod
sebou tak nákladově to jde do odpisů a vychází to pro všechny lip. Pak to nejde dohromady s
žádostí na obec. Do budoucna odpisově pohonné hmoty apod.
Odpověď: My musíme Železárnám splatit částku přes 200 tisíc.
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p. Kubík: Jde mi o to, jestli nebyla ta varianta, že se to ztratí někde.
Odpověď: Neztratí. To už by se ta částka, kterou dostáváme od Železáren, dostávala do
úplně jiných dimenzí. Zajistit peníze pro fotbal není lehké, teď jsme pořádali dětský den, dva
turnaje, snažíme se podporovat dění a je důležité, aby děti měly pohyb,
p. Opatřil: Pokud teď schválíme příspěvek, může se stát cokoliv - Železárny půjdou příští rok
do konkurzu, nastane rozkol mezi Železárnami a FK a to auto pozbudeme. A příští rok
budeme dávat další příspěvek na koupi nového auta.
Odpověď: Nemyslím si to, našim zájmem je příští rok to auto doplatit. Věřím tomu, že se
nám to podaří.
p. Opatřil: Nebylo by lepší, aby XXXXXXXXXX to auto převedl na FK teď a my jsme dali
příspěvek FK.
Odpověď: Ale to není možné z důvodu podání daňového přiznání v letošním roce a DPH a
nechceme jít do toho rizika, že bychom auto nesplatili.
p. Kubíková: Částky příspěvku opravdu neustále pro jednu organizaci narůstají.
Odpověď: Já to chápu, my jsme rádi za ten příspěvek, ale nás nyní zatížilo finančně vyjmutí z
půdního fondu na staré hřiště. Kromě toho máme příslib, že příspěvek na provoz auta bude i
nadále. Toto auto bude sloužit výhradně FK.
p. Kubíková: V družstvu nehrají pouze děti ze Štěpánova, ale i z okolních obcí. Byly i tyto
obce osloveny s žádostí o příspěvek?
Odpověď: V družstvu jsou 3 (4) děti z dětského domova, tam jsou vděčni za to, že je
vytáhneme z domova a dáme jim možnost sportovního vyžití. Tyto děti jsou za to vděčné.
Bylo by možné oslovit Černovice, odkud máme také hráče. Je to ale komplikované - jsou to
malé děti a jiný kraj. Je to dobrá připomínka. Snažíme se oslovovat i okolní úřady o příspěvky
na turnaje, kde jsme vděčni i za malé částky,
p. Kubík: Mohl byste ještě jednou zopakovat zdroje financování ?
Odpověď: Tak jak už bylo řečeno Železárny, tam se ta částka pohybuje v rozmezí 300 - 400
tisíc Kč, pak je to obec a různé podniky. Zde jsou ty částky v řádu tisíců. Pak jsou to příspěvky
členů, kdy odvádíme FAČRu částky 200 Kč za dospělé a 100 Kč za mládež do 18 let. Čerpání
peněz z FAČRu je ale tak složitý proces, kdy oni nám hospodaří s členskými příspěvky formou
pomyslného sběrného účtu, ze kterého nám strhávají peníze za neproplacené faktury. Máme
možnost čerpat dotace na turnaje, ale ty částky jsou opravdu malé. ČUS nám přispívá na
mládež a to opět v malých částkách například na nákup míčů.
p. Čuprová: Patří vám poděkování za pořádání hodů.
p. Kubík: Byli jsme informováni, že budete žádat o dotaci na zavlažování hřiště.
Odpověď: Ano, jednou podmínkou ovšem je podvojné účetnictví, to v současné době řešíme
a v návaznosti na to pak požádáme o dotaci pravděpodobně přes MŠMT. Realizace by byla v
příštím roce.
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Starostka městyse na závěr diskuze poděkovala všem hostům za účast a v úvodu další
části jednání zastupitelstva uctili všichni přítomní minutou ticha památku zesnulé bývalé
místostarostky paní Jiřiny Špičkové.
Starostka městyse seznámila zastupitele s programem dnešního jednání.

K bodu 2: Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise ve složení p. Saša Čuprová a
p. Dušan Vícha.
Hlasování:
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Saša Čuprová a p. Dušan Vícha.

Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčová Alena.
Hlasování:
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - Mgr. Stanislava Kubíková a Bc. Ladislav
Juřík.
Hlasování:
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu - Mgr. S. Kubíková a Bc. L. Juřík.
Starostka městyse přednesla návrh na zařazená nového bodu programu:
Zpětvzetí schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem
umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN p. XXXXX pozemky pare. č. 321/3,
119/30,119/29 a 119/28 v k. ú Olešnička z 10.6.2015 č. 1030016305/001 ze dne 31.7.2015

Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zařazení nového bodu programu - Zpětvzetí schválení Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN p. XXXXX pozemky pare. č. 321/3, 119/30, 119/29 a 119/28 v k. ú
Olešnička z 10.6.2015 č. 1030016305/001 ze dne 31.7.2015
K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse.
Na zasedání zastupitelstva dne 28. 4. 2016 bylo uloženo starostce městyse zadat požadavek
na zpracování znaleckého posudku o stanovení ceny na vodní zdroj v Záskalí na pozemku p.č.
168/7 v k.ú. Švařec- bylo splněno.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva městyse.

K bodu č. 4: Zpráva o činnosti rady městyse.
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse, seznámila zastupitele se závěry jednání:
1. Energetický audit KD rozpracován, pro jeho dokončení jsou potřebné informace o
vyúčtování plynu - bývalý pronajímatel odmítl tyto informace poskytnout, byla podána
žádost o vyúčtování na RWE - zamítnuta, nelze poskytnout informace třetí osobě.
2. Rada městyse projednala a schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
v rámci připravované akce Štěpánov - zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnice 11/378 kabelové rozvody VO
3. Rada projednala a schválila smlouvu s Krajem Vysočina na přidělení dotace Kraje Vysočina
na akceschopnost jednotek SDH na rok 2016 ve výši 30.000,- Kč. Tuto dotaci lze čerpat ode
dne podpisu smlouvy, termín vyúčtování je 15.11. 2016
4. Rada městyse vzala na vědomí informaci o závěrech auditu hospodaření městyse za rok
2015 bez chyb a nedostatků.
5. Rada projednala znalecký posudek na vrt v Záskalí, na základě podkladů byla tímto
posudkem stanovena výsledná cena ve výši 70.420,- Kč. Tento posudek byl vypracován
v souvislosti s žádostí XXXXXXXXX na odkup vrtu. Odsouhlasila vyvěšení záměru na odprodej
vrtu, bude projednán na zastupitelstvu v měsíci červnu 2016.
6. Starostka městyse seznámila členy rady s nabídkou na rozšíření služeb pro občany
v oblasti komunikace formou SMS zpráv, e-mail, apod. Rada městyse uložila starostce pozvat
zástupce firmy na jednání zastupitelstva k podání informací k nabídce „Mobilní rozhlas".
7. Starostka městyse předložila jednání rady cenové nabídky na zateplení šatny hasičské
zbrojnice:
- firma XXXXX - 76.099,-Kč + DPH
- firma Kontest XXXXX - 68.240,- Kč + DPH
- firma XXXXX - 96.000,- Kč včetně DPH
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RM schválila cenovou nabídku na zateplení šatny hasičské zbrojnice ve výši 68.240,- Kč + DPH
( XXXXX).
Rada městyse dále projednala dokončení prací na fasádě hasičské zbrojnice včetně
rekonstrukce stávajícího přístřešku. Na provedení těchto prací bude poskytnuta dotace z
Kraje Vysočina ve výši 105.000,- Kč, zbývající částka bude hrazena dle schváleného rozpočtu z
prostředků městyse.
8. Pro zajištění vody na novém hřbitově budou zabudovány dvě nádrže po 1000 litrech,
provedena oprava potrubí a zbudování části chodníku dle rozpočtovaných finančních
prostředků.
9. Rada městyse schválila doplnění rozpočtového opatření č. 3 v předloženém znění.
10. Na základě dohody byla ukončena ke dni 30. 4. 2016 nájemní smlouva na pronájem
pozemku s XXXXXXXXXXXXXX a ke stejnému datu budou vypořádány všechny závazky.
11. Rada městyse projednala změny v souvislosti s ukončením pracovního
poměru knihovnice - p. XXXXXXXX:
- změna provozu knihovny - výpůjční doba 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek vždy
16:30-19:00
- navýšení odměny knihovnice p. XXXXXXX v částce 1.800,- Kč od 1. 7. 2016 ze stávající
částky 290,- Kč/měsíc
12. Rada schválila smlouvu s VOV o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů.
13. Starostka městyse seznámila členy rady s organizačním zajištěním dne dětí, které se
uskuteční pouze v případě hezkého počasí v pátek 3. 6. 2016 od 16:00 hodin na hřišti u ZŠ.:
14. Rada se seznámila s organizačním zabezpečením a vlastním programem Štěkulí.
15. Starostka městyse seznámila členy rady se závěry revize dětských hřišť:
- na kruhu - na doskočišti u skluzavky umístit písek, provést povrchovou úpravu
dřevěné obruby pískoviště
- na Močidlech - provést nátěr dřevěné konstrukce houpaček.
Tyto úpravy budou provedeny v měsíci červenci po nástupu brigádníků.
16. Schůzka finančního výboru 2.6.2016 v 16.30
17. Přijetí paní XXXXXXXXXXXXXX na VPP
18. Ořez lípy u XXXXXXXX proběhl z dotace ve výši 14.520,- Kč, je třeba zajistit odvoz větví
případně provést štěpkování na místě samém.
19. Organizační zabezpečení letního kina:
Na základě nabídky byly vybrány filmy pro letní kino, které se uskuteční ve dnech 22. - 24. 7.
2016: Co jsme komu udělali, Ztraceni v Mnichově, Asterix
20. Zasedání rady bylo přerušeno a dále pokračovalo v obecním domě na Vrtěžíři za účasti
obyvatel. Hlavním bodem jednání bylo předat přítomným obyvatelům informace a
odpovědět na případné dotazy v souvislosti s uzavírkou komunikace ve dnech 27. - 30. 6.
2016 z důvodu pokládky koberce.
Požadavky obyvatel:
- zabudování zrcadla na křižovatce (odbočka na Vrtěžíř) - možno řešit v souvislosti se
zadaným pasportem místních komunikací
- údržba zelených ploch - bude tento týden provedeno sekání
- oprava střechy kapličky - dát požadavek do rozpočtu na příští rok
- doplnění kontejneru na bílé sklo
- zpevnění plochy pod velkým kontejnerem
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zajištění autobusové dopravy zejména dětí do školy
21. Info
porucha na televizním vysílání způsobena bouřkou - náhradní díly objednány, oprava
plánována na pátek 3. 6. 2016, finanční náklady cca 20.000,- Kč vyhořelý multiplex objednán náhradní, bude možno se spoluúčastí 5.000,- Kč čerpat odškodnění od
pojišťovny ve výši 15.000,- Kč
22. Den dětí 3. 6. 2016 vyúčtování ve výši 1.770,- Kč.
^
23. Rada městyse schválila DPP uzavřenou s XXXXXX a proplacení mzdy za provedenou práci
v celkové výši 15.000,- Kč ve třech měsíčních splátkách.
24. Rada městyse schválila DPP - kompostárna s XXXXXXXX
25. Rada se zabývala pojistnou událostí-XXXXXXX - proběhlo jednání s XXXXXXXX,
zástupcem pojišťovny ve věci autonehody p. XXXXXXXX způsobené pádem stromu ukončeno šetření, nedošlo k zanedbání, nebylo prokázáno porušení zákona, vyjádření
pojišťovny bude zasláno p. XXXXXXXXXX
26. Rada se zabývala přípravou jednání ve Vrtěžíři 14. 7. 2016 - XXXXXXX nabídka na
financování opravy silnice; prověření existence chat
27. Rada městyse se zabývala oceněním občanů u příležitosti významných životních událostí
- vždy je nutný souhlas občana. Nelze tedy bez souhlasu uvádět ve Štěpánovinkách jmenovitě
životní jubilea jednotlivých občanů.
28. Nabídka vozidla BOKImobil
29. Starostka městyse informovala členy rady se závěry jednání Mikroregionu Bystřičko —
konsolidační položky.
30. Rada projednala Darovací smlouvu Kraje Vysočina pro ZŠ na zájmové a sportovní aktivity
dětí na částku 21.611,- Kč, tato částka musí být profinancována do 30. 6. 2016. Dále byla
členům rady předána informace o dotaci na speciální vyučování 16 000 Kč.
31. Rada městyse projednala cenovou nabídku p. XXXXXXXX na opravu střechy márnice.
Cenová nabídka byla zpracována na výměnu krytiny a to:
ve výši 80.000,- Kč včetně DPH - krytina Bramac - ve výši 77.331,- Kč včetně DPH plechová s povrchovou úpravou Tento projekt bude řešen v důsledku záporného rozhodnutí
o přidělení dotace na výstavbu chodníku, kdy bude rozhodnuto o změně investic v souladu se
Strategickým plánem.
32. Projekt chodník - nezískání dotace dle předběžné informace.
33. Rada městyse projednala Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
dítěte, která stanovuje zvýšení na částku 200,- Kč.
34. Rada projednala Žádost o uzavření pachtovní smlouvy - XXXXXXXXX - na pozemky
parcelní čísla 46/2, 46/3 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou o výměře 545 m2 a schválila
Rozhodnutí o vyvěšení záměru
35. Rada městyse schválila RO č. 4/2016.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.
Zastupitelstvo městyse ukládá starostce požádat o zpracování cenové nabídky na
dopadovou plochu hracích prvků na dětském hřišti „Kruh".
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K bodu č. 5: Mobilní rozhlas - nabídka pro obce
Na základě prezentace na úvod zasedání se zastupitelstvo zabývalo nabídkou Mobilní
rozhlasu pro obce, zároveň starostka informovala členy zastupitelstva o nabídce Hlášení
rozhlasu. Poptávka na zasílání SMS zpráv, zprávy na email, rozšíření webových stránek od
občanů se zvyšuje.
Z diskuze:
p. Čuprová: Doporučuji rozhodování o této nabídce odsunout na pozdější dobu a zaměřit se
na řešení důležitějších problémů, které tíží občany - sečení trávy, chodníky apod.
p. Kubík: Mně se tato nabídka líbí, celá řada obcí již informace k občanům přenáší touto
cestou
p. Ostrýž: Rozhlas na tak malou vesnici, jako je Štěpánov, patří i vzhledem ke skladbě
obyvatel. Je možné hlášení místního rozhlasu zaznamenávat na stránkách obce.
p. Kubíková: Operativní informovanost občanů je velice důležitá, otázkou je využití profilů
sociálních sítí. Dnes jde vše dopředu, lze aplikace Mobilního rozhlasu využít i v oblasti rozvoje
turismu a Štěpánov tak zviditelnit. Na to by se nemělo zapomínat.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí nabídku pro obce - Mobilní rozhlas.
Zastupitelstvo městyse ukládá radě městyse sledovat nabídky na trhu v oblasti přenosu
informací vzhledem k občanům a předložit je k projednání dalšího zastupitelstva.

K bodu č. 6: Návrh závěrečného účtu městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2015
Zastupitelstvu městyse byl předložen ke schválení Závěrečný účet za rok 2015, který byl
projednán Finančním výborem dne 2. června 2016 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. 7: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou
za rok 2015
Dne 31. 8. 2015 bylo provedeno dílčí přezkoumání a dne 9. 5. 2016 konečné přezkoumání
hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2015. Přezkoumání vykonala kontrolorka
odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina paní XXXXXXXXXXXXXX, DiS. 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: 14
proti: 0
zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse
Štěpánov nad Svratkou za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Štěpánov nad Svratkou, IČ: 00295558 za rok 2015 bez výhrad.
K bodu č. 8: Účetní závěrka městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2015
V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 239/2014 byla předložena k projednání v
zastupitelstvu městyse Účetní závěrka za rok 2015.
Hlasování:
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Účetní závěrku městyse Štěpánov nad Svratkou za rok
2015.

K bodu č. 9: Aktualizace účetních informací - ČÚS 703, 704
Starostka městyse informovala zastupitelstvo, že byly aktualizovány účetní informace ČÚS v
paragrafech 703 a 704.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o aktualizaci účetních informací ČÚS v
paragrafu 703 a 704.

K bodu č. 10: Změna otevírací doby Pošty PARTNER od 1. 9. 2016
Starostka městyse přednesla návrh rady na změnu otevírací doby pošty v návaznosti na
úřední hodiny městyse a to pondělí a středa 8 - 1 1 hodin a 13:30 -16:30 hodin, úterý, čtvrtek
a pátek 8 - 1 1 hodin a 13:30 -15 hodin. Tato změna by platila od 1. září 2016, provozní doba
by byla rozšířena na 30 hodin týdně. Úvaha je o rozšíření nabídky pro občany.
Hlasování:
Pro: 14 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu otevírací doby Pošty PARTNER od 1. 9. 2016 dle
návrhu Po a St 8 - 11 a 13.30 -16.30; Út, Čt, Pá 8 - 11 a 13.30 -15.00.
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K bodu č. 11: Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů mezi Městysem Štěpánov nad Svratkou a Vírským oblastním
vodovodem, s.m.o.s.o., Zelný trh 13, 602 00 Brno
Jde o úpravu smluvních vztahů dle nového Občanského zákoníku a dle zákona o vodách,
který to vyžaduje. Návrh smlouvy byl zaslán všem členům zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 14 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Městysem Štěpánov nad Svratkou a
Vírským oblastním vodovodem, s.m.o.s.o., Zelný trh 13, 602 00 Brno.

K bodu č. 12: Žádost o finanční příspěvek na automobil VW Transportér Caravelle pro
přepravu hráčů FK Štěpánov na zápasy
Vyjádření zástupců FK k žádosti proběhlo v úvodu jednání zastupitelstva včetně odpovědí na
dotazy zastupitelů. Zjednání rady vzešel návrh přispět částkou maximálně 50.000,- Kč.
Z diskuze:
p. Čuprová: Vzhledem k poskytnutému příspěvku na činnost ve výši 100.000,- Kč navrhuji
příspěvek ve výši 30.000,- Kč.
p. Stárek: Zátěž 180.000 Kč za vyjmutí z půdního fondu je jejich interní záležitost, to nemá
nic společného s mládeží.
p. Kubík: Částku 100.000 Kč jsme odsouhlasili s tím, že budou instalovat zavlažování
trávníku, ale to v letošním roce nebude.
p. Opatřil: V dodatku smlouvy je uvedeno, že auto bude Železárnám FK splácet a pokud
požádají, bude jim převedeno. Myslím si, že o převod nepožádají a auto zůstane Železárnám.
Tedy my kupujeme Železárnám auto.
Odpověď: A kdo bude děti vozit na zápasy? Rodiče je nechtějí vozit. Můžeme to podmínit, že
chceme, aby to auto bylo převedeno do určité doby na FK.
p. Boháčová: Podmínku rozšířit tak, že pokud nebude auto převedeno do určité doby FK,
bude příspěvek vrácen.
p. Čuprová: Odvoz dětí na zápasy je jejich interní záležitost,
p. Kubíková: My máme dávat peníze na mládež.
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Odpověď: My dáváme příspěvek na údržbu hřišť pro mládež, letos proběhne rekonstrukce
trávníku a bude podána žádost o dotaci na zavlažování.
p. Murčo: Musíme brát v potaz, že to hřiště je naše. FK se stará o naše hřiště, které využívá k
výuce i ZŠ. Případně školní družina.
p. Ostrýž: Údržba trávníku je velice finančně nákladná.
Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
pro
proti
pro
pro

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

nepřítomen
pro
proti
pro
pro

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

proti
pro
proti
pro
pro

Pro: 10
proti: 4
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar na automobil VE Transportér Caravelle pro
přepravu hráčů FK Štěpánov na zápasy ve výši 50.000,- Kč, s podmínkou převedení vozu do
vlastnictví FK do 31.12. 2019. V případě nedodržení termínu bude příspěvek ve výši 50.000,Kč, vrácen do rozpočtu městyse dle darovací smlouvy.

K bodu č. 13: Žádost o prodej vodního zdroje v Záskalí na pozemku parcelní číslo 168/7 v k.ú.
Švařec
Byly splněny veškeré náležitosti potřebné k prodeji, záměr byl vyvěšen od 18. 5. - 3. 6. 2016.
Kupující projevil zájem a to ing. XXXXXXXXXXX a ing. XXXXXXXXXXXXX, majitelé nemovitosti v
Záskalí. Byl vypracován znalecký posudek ing. XXXXXXXX a byla stanovena cena na 70.420,- Kč.
Rada navrhuje odprodej vrtu za tuto cenu plus DPH.
Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

pro
pro
pro
pro
pro

Pro: 13

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

nepřítomen
pro
pro
pro
pro

proti:1

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

zdržel se: 0
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proti
pro
pro
pro
pro

Usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej vodního zdroje v Záskalí na pozemku par.č. 168/7
v k.ú. Švařec za cenu 70.000,- Kč. K celkové ceně bude připočtena DPH v předepsané výši.
Kupující si zajistí kupní smlouvu.
Prodej bude uskutečněn v říjnu 2016, po uplynutí lhůty pro zajištění náhradního vodního
zdroje pro ostatní dosavadní uživatele, která byla stanovena Radou městyse Štěpánov nad
Svratkou do 30. 9. 2016.

K bodu č. 14: Žádost o odkoupení pozemku p.č. st 301 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou Povodí Moravy, s.p.
Starostka městyse předložila zastupitelstvu žádost Povodí Moravy na odkoupení pozemku o
rozloze 3 m2 pod limnigrafickou stanicí na Močidlech.
Hlasování:
Pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č.st 301 v k.ú. Štěpánov nad Svratkou Povodí Moravy, s.p. o výměře 3 m2 za cenu 35 Kč/m2. K celkové ceně bude připočtena DPH
v předepsané výši. Kupující si zajistí kupní smlouvu, zaplatí návrh na vklad a daň z nabytí
nemovité věci.
K bodu č. 15: Rozpočtová opatření č. 3, 4,/2016
Jednání zastupitelstva bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2016.
Hlasování:
Pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 3, 4/2016 v předloženém znění.

K bodu č. 16: Zpětvzetí schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za
účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN p. XXXXX pozemky pare. č.
321/3,119/30,119/29 a 119/28 v k. ú Olešnička z 10. 6. 2015 č. 1030016305/001 ze dne 31.
7. 2015

Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstvem. Došlo ke změně ve vedení
přípojky nízkého napětí tak, že nebyly dotčeny obecní pozemky. Jdou pozemky soukromých
vlastníků tak, aby nebyla narušena komunikace a kříženo vedení plynu, vodovodu, telefonu a
kanalizace. Proto je navrženo od této smlouvy ustoupit.
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Hlasování:

zdržel se: 0
Pro: 14
proti: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Zpětvzetí schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN p.
XXXXX pozemky pare. č. 321/3,119/30,119/29 a 119/28 v k. ú Olešnička z 10. 6. 2015 č.
1030016305/001 ze dne 31. 7. 2015
K bodu č. 17: Různé, diskuze, závěr
připomínka občanů na neposečenou trávu na prostranství u XXXXXXX nepřehledná zátočina a podél silnice č. 19
účast zastupitelů na pořádaných akcích
- taneční zábava pořádaná SDH 2. 7. 2016 na koupališti
divadelní představení kočovné společnosti 5. 7. 2016 v 19 hodin na koupališti
ořez borovic proti XXXXXX
řešení sběru kovového šrotu TS Bystřice

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

Mgr. Alena Boháčová
místostarostka městyse

starostka městyse
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