Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 15. 12. 2016 v 18:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Boháčova Alena, Čupr Zdeněk, Horák Augustin, Bc. Juřík Ladislav, Mgr. Kubíková
Stanislava, PaedDr. Kunčíková Šárka, Opatřil Milan, Stárek Pavel, Špaček Petr, Vícha Dušan
Omluveni:
Čuprová Saša, Mgr. Kubík Vratislav, Mgr. Kobzová Ladislava, Murčo Dušan, Ostrýž Otakar

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse.
Zpráva o činnosti rady městyse; výborů a komisí
Inventarizace majetku městyse za rok 2016
Obecně závazná vyhláška městyse Štěpánov nad Svratkou č.1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

7. Řešení územních anomálií a propojení k.ú. Vrtěžíř a Štěpánov nad Svratkou
8. Dodatek č. 14 smlouvy o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu obce Štěpánov nad Svratkou ze dne 1.10.2004 - navýšení pořizovací ceny o
3.596,- Kč; BVK - návrh tarifů pro rok 2017
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330039406/001 - ke stavbě
"Štěpánov nad Svratkou rek.příp. NN", pozemky pare. č. 322/5 a 324/10 v k.ú.
Olešnička
10. Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 376/1 o výměře 383 m2 v k.ú Štěpánov
nad Svratkou - XXXXXXXXXXXXXX
11. Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 1019/1 o výměře 70 m 2 a části pozemku
parcelní číslo 273/29 o výměře 6 m2 v k.ú Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXXXXXXX
12. Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 1042 o výměře 48 m2 v k.ú Štěpánov
nad Svratkou - XXXXXXXXXXXXXX
13. Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 588/4 o výměře 102 m2 v k.ú Štěpánov
nad Svratkou - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem
s TS na rok 2017
15. Žádost o finanční příspěvek, žádost o bezplatný pronájem KD pro pořádání turnaje
ve stolním tenise - Spolek nohejbalový klub
16. Ceník služeb na rok 2017
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17.
18.
19.
20.
21.

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou na rok 2017, závazné ukazatele
Návrh rozpočtu městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2017
Rozpočtový výhled - 2018 - 2020
Rozpočtová opatření č. 8,9/2016
Různé, diskuze, závěr.

K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a 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 Bc. Juřík Ladislav a
Mgr. Kubíková Stanislava Hlasování:
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc. Juřík Ladislav a Mgr. Kubíková
Stanislava
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčová Alena.
Hlasování:
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.
Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu - Horák Augustin a Vícha Dušan
Hlasování:
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu - Horák Augustin a Vícha Dušan.
K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse.
Na zasedání zastupitelstva dne 27. 9. 2016 bylo uloženo starostce městyse
- vyvolat jednání s KTV k zjištění možnosti uložení rozvodu kabelovky do výkopu při
budování přípojek NN Olešnička
Uložení rozvodu kabelové televize je možné, ovšem na náklady majitelů, cena chráničky je
cca 20,- Kč/m + 20,- Kč/m kabelu. Každý majitel bude předem o této možnosti informován.
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva městyse.

K bodu č. 4: Zpráva o činnosti rady městyse, finančního a kontrolního výboru, kulturní a
ekologické komise.
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse, seznámila zastupitele se závěry
jednání:
1. Rada městyse vyznačila v terénu místa pro umístění vítacích cedulí na silnici 1/19 a
11/387, instalace byla provedena.
2. Projekt ZŠ na zbudování polytechnické učebny - bude podána žádost o dotaci z IROP.
V souvislosti se zařazením projektu ZŠ na zbudování učebny v přírodě do MAP Mikroregionu
Bystřičko a Strategického plánu rozvoje bylo zadáno vypracování projektové dokumentace XXXXXXXX a oslovit firmy na vypracování žádosti o dotaci - navrženy K net Brno, IPI Ždár n/S,
Erste Grantika Advisory Brno. Termín realizace: 2018 - 2019 (projekt bude rozdělen do dvou
etap). Předpokládaná hodnota projektu: 6,5 - 7 mil Kč + DPH. Rada městyse pověřila
starostku k oslovení firem na vypracování CN pro podání žádosti o dotaci a schválila cenovou
nabídku firmy Knet ve výši 85.000,- Kč + DPH na vypracování žádosti o dotaci a přípravu
studie proveditelnosti.
3. Rada městyse schválila vypracování odborného posudku o výskytu synantropních
živočichů pro projekt zateplení KD, žádost o dotaci na zateplení KD byla odeslána 14. 12.
2016.
4. Žádost o dotaci na výstavbu chodníku - byla schválena cenová nabídka firmy IPI ve výši
5.000,- Kč + DPH za zpracování podkladů v souvislosti s vyjádřením ke změnám. V současné
době žádost na SFDI o dotaci na chodník dle vyjádření stavebního odboru MěÚ v Bystřici n.P.
nebude pravděpodobně možné podat z toho důvodu, že zastávkové stání vedle mostu u
Železáren zasahuje cca 30 cm do pozemků Povodí. Bylo vyvoláno jednání s projektantem XXX
XXXXXXXX, který nastínil možné řešení. Pokud bude změna v projektu provedena a získá se
souhlas stavebního odboru, že změna je v souladu se stavebním rozhodnutím, bude moci být
žádost do 6. 1. 2017 podána.
5. Rozšíření služeb Pošty PARTNER - Česká pošta prostřednictvím svého zástupce XXXX
XXXXXnabídla poště PARTNER ve Štěpánově nad Svratkou novou smlouvu na rozšíření služeb
pobočky ve Štěpánově s navýšením odměny za tyto služby. Změny se týkají navýšení odměny
o 2 400,- Kč/měsíc; rozšíření služeb na původní rozsah; snížení sankcí za nedodržení
podmínek z 100 000,- Kč na 10 000,- Kč; vybavení pobočky tísňovým bezpečnostním
tlačítkem napojeným na pult centrální ochrany ČP; provádění denní uzávěrky a napojení na
centrální pokladnu peněz. Termín realizace je navržen od 1. 2. 2017.
6. Prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě s XXXXXXXXXXXX na jeden rok v bytě pro
seniory
7. Informace k řešení územních anomálií-je samostatným bodem jednání zastupitelstva
8. Kaplička Vrtěžíř - oprava nezahájena z kapacitních důvodů stavební firmy. Práce budou
uskutečněny v příštím roce, finanční prostředky jsou zahrnuty do rozpočtu na rok 2017.
9. Zateplení šatny hasičské zbrojnice - práce byly ukončeny, 15. 12. 2016 předán předávací
protokol s firmou KONTEST a firmou XXXX. Celkové náklady činí cca 250.000,- Kč, dotace
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110.000,- Kč. Poděkování hasičům - provedenou rekonstrukcí přístřešku byla ušetřena část
finančních prostředků.
10. Rada městyse schválila opravu kontejneru na velkoobjemový odpad.
11. Rada městyse schvaluje zrušení Smlouvy o SB na zřízení věcného břemene č.
1040009693/001 - sloup na chodníku na Chudinkách není na pozemku městyse, proto je
smlouva bezpředmětná.
12. Pomník sv. Jana Nepomuckého ukončena rekonstrukce oplocení - poděkování Z. Čuprovi
za výrobu oplocení a Železárnám Štěpánov za bezplatnou povrchovou úpravu a výrobu jedné
stoj ky.
13. Rada projednala posudek o havarijním stavu vodojemu, nutná oprava dle návrhu je
rozvržena do čtyř etap, celkové náklady na opravu jsou vyčísleny částkou 2 mil. Kč. Bylo
dohodnuto, že opravu vodojemu rozloženou do čtyř etap lze uskutečnit ve třech etapách a to
v r. 2017 obě etapy opravy střechy s celkovými náklady 400.000,- Kč. Tato částka je zahrnuta
do rozpočtu na rok 2017. Další dvě etapy oprav obou komor by bylo možné uskutečnit až
v letech 2019 a 2020 z důvodu připravovaných investičních akcí na rok 2018.
14. Starostka městyse informovala členy rady o průběhu schůzky ze dne 9.11. 2016 se
zástupci firmy Galileo Corporation s.r.o. k mobilním aplikacím včetně zajištění nových
webových stránek. Předložena cenová nabídka a rada schválila:
- výrobu webových stránek 13.900,- Kč + paušální roční poplatek 5.900,- Kč +DPH
mobilní aplikace 12.500,- Kč + roční provoz 3.500,- Kč + DPH přizpůsobení pro
mobily 2500,- Kč Termín dodání: 30. 12. 2016
15. Návrh pasportu místních komunikací byl zaslán všem zastupitelům, podané připomínky
byly přeposlány k vyjádření. Bylo schváleno zakoupení 1 kusu zrcadla od firmy PONTTE včetně
sloupku v celkové hodnotě 43.483,- Kč včetně DPH pro Podhorčí.
16. Sdělení k ostatním plochám - dle informací po jednání na finančním úřadu k vystavení
potvrzení o plodnosti půdy nebude úřadem městyse vydáváno, majitelé pozemků si budou
toto řešit přímo s FÚ.
17. Rada městyse schválila zakoupení ozvučení v hodnotě 12.700,- Kč včetně DPH.
18. Rada městyse schválila připojení nemovitosti č.p. 205 na vodovodní řád.
19. Informace ze semináře k pozemkovým úpravám, které se uskutečnilo 15. 11. 2016 pozemková úprava na Vrtěžíři proběhne v roce 2017 + 2 roky.
20. Rada městyse schválila cenovou nabídku firmy DATA PROCON s.r.o. na rozšíření
Geoportálu o sítě plynu, telekomunikací a elektro v celkové výši 10.527,- Kč včetně DPH a
převedení zdarma ÚP.
21. Rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 8, 9/2016 v předloženém znění.
25. Rada městyse schválila Výroční zprávu ZŠ a MŠ bez připomínek.
26. Rada městyse schválila příspěvek ZUŠ Bystřice n.P. ve výši 3.600,- Kč pro letošní školní
rok (6 žáků).
27. Nabídka akcí - XXXXXXX - beseda; 8. 1. 2017 - koncert v kostele.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
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Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl Bc. Ladislav Juřík:
Finanční výbor se sešel dvakrát, na prvním jednání projednal návrh rozpočtu městyse na rok
2016 a doporučil jeho schválení na jednání zastupitelstva 15.12. 2016. Dále provedl
veřejnoprávní kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ - nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru - zasedání kontrolního výboru se uskuteční koncem
roku, bude zaměřeno na čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu městyse v roce 2016.
Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla Mgr. Stanislava Kubíková:
Kulturní komise od posledního zastupitelstva uskutečnila celou řadu akcí za velkého podílu
spolků - hody, bruslení, slavnosti světýlek, vánoční jarmark, Mikuláš, Ježíškova pošta, beseda
o Austrálii, 1. ročník setkání harmonikám. Problémem je malá účast občanů, apeluji na účast
zastupitelů. Připravované akce - veřejné bruslení, vánoční odpoledne 8.1. 2017, tříkrálová
sbírka.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní komise.
Zprávu o činnosti ekologické komise přednesl p. Milan Opatřil:
Ekologická komise pokračovala v jednání se zástupci Železáren, bylo konstatováno zlepšení
stavu v oblasti hluku, problémy se zápachem i nadále přetrvávají. Byl sepsán zápis z jednání.
V den schůzky proběhla i formální kontrola v Železárnách z Kraje Vysočina. Dále jsme
požadovali informace k využití pozemku, který odkoupily Železárny od p. XXXXXX - výsadba
zeleně a vytvoření skladových ploch. Další schůzka se uskuteční začátkem roku 2017.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti ekologické komise.
K bodu č. 5: Inventarizace majetku městyse za rok 2016.
Starostka městyse seznámila zastupitele s plánem inventarizací. Školení členů inventarizační
komise proběhlo 6.12. 2016, průběžně jsou prováděny inventarizace majetku - uskutečněna v
penzionu, částečně v bytovém domě, ve škole. Stav majetku je zjišťován k 31. 12. 2016,
ukončení inventur a vyhotovení soupisů, dokladových inventur a vyhotovení soupisů je k 16.
1. 2017, zpracování soupisů je do 23. 1. 2017, porovnání s účetnictvím a zúčtování
inventarizačních rozdílů do 25.1. 2017. Vyhotovení inventarizační zprávy a její zveřejnění
proběhne 3. 2. 2017.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí průběh inventarizace majetku městyse za rok 2016.
K bodu č. 6: Obecně závazná vyhláška městyse Štěpánov nad Svratkou č.1/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Návrh vyhlášky předložila jednání zastupitelstva starostka městyse. Tento návrh se
přizpůsobuje novému zákonu a stanovuje, která fyzická osoba musí platit na území obce
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poplatek. Výše poplatku se nezvyšuje, zůstává ve výši 450,- Kč, i když náklady jsou vyšší a
obec doplácí na každou osobu částku vyšší než 61 Kč.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Štěpánov nad
Svratkou č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
K bodu č. 7: Řešení územních anomálií a propojení k.ú. Vrtěžíř a Štěpánov nad Svratkou.
Řešení územních anomálií bylo vyvoláno Ministerstvem vnitra ČR, kdy dům XXXXXXXXX s
č.p. 208 patřící do Štěpánova n.S., je na území katastru Ujčova a zde je mu přiděleno číslo
evidenční. Bylo vyvoláno jednání se zástupci obce Ujčov k řešení této anomálie. Bylo
nastaveno řešení, které bude oboustranně přijatelné a tím dojde k posunutí hranice katastru
Ujčova a dojde také k přiblížení katastrálního území Štěpánova n.S. k Vrtěžíři.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
řešení územních anomálií s obcí Ujčov - Dohodu o změně hranic obcí uzavřenou
mezi městysem Štěpánov nad Svratkou a obcí Ujčov, která se týká řešení územních
anomálií. Dohodou budou překatastrovány z k.ú. Ujčov do k.ú. Štěpánov nad
Svratkou pozemky parcelní čísla 305/2, 451, 305/1, 298/2, 450 a část pozemku
parcelní číslo 303/2 o výměře 363 m2, které jsou ve vlastnictví obce Ujčov. Dále
budou překatastrovány pozemky z k.ú. Ujčov do k.ú. Štěpánov nad Svratkou
parcelní čísla 303/3, 303/4, 307/2 a st.121, které jsou ve vlastnictví pana XXXXXXX
- vyvěšení záměru na prodej pozemku parcelní číslo 355/3 v k.ú. Vrtěžíř
o výměře 2637 m2 Obci Ujčov a na odkup pozemků parcelní čísla 305/2, 451, 305/1,
298/2, 450 a části pozemku parcelní číslo 303/2 (o výměře 363 m2) o celkové
výměře 2 607 m2 od Obce Ujčov.
Dále jde o propojení katastrálního území Vrtěžíře a Štěpánova nad Svratkou - bylo navrženo
MěÚ Bystřice n.P. posunout hranici za cestu s tím, že Bystřice návrh projednala a požádala o
přenesení pozemku ve vlastnictví města, který je v k.ú. Štěpánova. Tento záměr byl
zastupitelstvem města Bystřice schválen.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
z důvodu propojení katastrálních území Štěpánov nad Svratkou a Vrtěžíř přesun
katastrální hranice mezi k.ú. Kozlov u Lesoňovic a k.ú. Štěpánov nad Svratkou
překatastrováním pozemků parcelní čísla 1, 217/6 a 252 o celkové výměře 2 410 m2
z k.ú. Kozlov u Lesoňovic do k.ú. Štěpánov nad Svratkou odkoupení pozemku
parcelní číslo 217/6 o výměře 800 m2 po překatastrování hranice od Města Bystřice
nad Pernštejnem za navrhovanou cenu 10 Kč/ m2 překatastrování pozemku ve
vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem parcelní číslo 858 z k.ú. Štěpánov nad
Svratkou do k.ú. Lesoňovice o výměře 25911 m2.

K bodu č. 8: Dodatek č. 14 smlouvy o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu obce Štěpánov nad Svratkou ze dne 1.10. 2004- navýšení pořizovací ceny o 3.596,Kč; BVK - návrh tarifů pro rok 2017.
Dodatek smlouvy s BVK předložila jednání zastupitelstva starostka městyse, cena pronajatého
majetku činí 8.011.718 Kč a navýšení o 3.596,- Kč se týká navrtávky nově zbudované přípojky.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 14 smlouvy o nájmu majetku a provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu obce Štěpánov nad Svratkou ze dne 1.10. 2004 - navýšení
pořizovací ceny o 3.596,- Kč.
V další části tohoto bodu se zastupitelstvo zbývalo návrhem tarifů vodného a stočného pro
rok 2017. V návaznosti na vývoj nákladů je navrženo zvýšení vodného o 5%, tj. 38,55 Kč/m 3
včetně DPH a stočného o 1,2% 39,10 Kč/m3. Celkově jde o zvýšení ceny vodného a stočného v
průměru o 3%. Dále je navrhováno zvýšení nájemného na 90.000,- Kč bez DPH za
vodárenskou a 110.000,- Kč bez DPH za kanalizační infrastrukturu, což je navýšení o 11%.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2017.

K bodu č. 9: Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330039406/001 - ke stavbě
"Štěpánov nad Svratkou rek.příp. NN", pozemky pare. č. 322/5 a 324/10 v k.ú. Olešnička.
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy. Jedná se o zbudovanou přípojku k RD XXXXXXX,
která vede přes pozemky městyse. Na základě této smlouvy bude zřízení věcného břemene
vyčísleno částkou 3.000,- Kč + DPH.
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Hlasování:
Pro: 10

zdržel se: 0

proti:0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM014330039406/001 - ke stavbě "Štěpánov nad Svratkou rek.příp. NN", pozemky pare. č.
322/5 a 324/10 v k.ú. Olešnička .

K bodu č. 10: Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 376/1 o výměře 383 m2 v k.ú
Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXXXXXXX.
Starostka městyse předložila jednání zastupitelstva žádost XXXXXXXXXXXX na odkup části
zaploceného pozemku o rozloze 383 m2 ve Vrších.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 376/1 o výměře 383
m2 v k.ú Štěpánov nad Svratkou XXXXXXXXXXXXXX za 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. 11: Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 1019/1 o výměře 70 m2 a části
pozemku parcelní číslo 273/29 o výměře 6 m2 v k.ú Štěpánov nad Svratkou – XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů XXXXXXXXXX, kteří odkoupili od p. Křížové RD na
Močidlech a dle zaměření bylo zjištěno, že část zaploceného pozemku je v majetku městyse.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1019/1 o výměře 70
m2 a části pozemku parcelní číslo 273/29 o výměře 6 m2 v k.ú Štěpánov nad Svratkou
XXXXXXXXXXXXXXXXX za 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.
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K bodu č. 12: Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 1042 o výměře 48 m2 v k.ú
Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXXXXXXX.
Jednání zastupitelstva byla dále předložena k projednání žádost XXXXXXXXX o odkup části
pozemku na náměstí. Jde o zabetonovanou plochu podél jeho nemovitostí se záměrem
vytvoření zelených ploch.
Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

Zdržela se
proti
nepřítomna
Zdržela se
proti

Pro: 0

Čupr
Ostrýž
Kubík
Murčo
Špaček

Proti
nepřítomen
nepřítomen
nepřítomen
proti

proti: 8

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

nepřítomna
Proti
Proti
Proti
proti
zdržel se: 2

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1042 o výměře 48 m 2
v k.ú Štěpánov nad Svratkou XXXXXXXXXXXXXXXXX.
K bodu č. 13: Žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 588/4 o výměře 102 m2 v k.ú
Štěpánov nad Svratkou - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na odkup části oploceného pozemku předložila jednání
zastupitelstva starostka městyse.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 588/4 o výměře 102 m2
v k.ú Štěpánov nad Svratkou XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za 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. 14: Příloha č. 8 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění nakládání s komunálním
odpadem s TS na rok 2017.
Jednání zastupitelstva byla předložena příloha smlouvy s TS Bystřice n.P. Touto přílohou je
navrhováno od 1. 1. 2017 zvýšit cenu za vývoz jedné popelnice o 10,- Kč a o 10,- Kč zvýšit cenu
za vývoz jednoho kontejneru.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Přílohu č. 8 Smlouvy o dílo č. 43/2010 na zajištění
nakládání s komunálním odpadem s TS na rok 2017.
K bodu č. 15: Žádost o finanční příspěvek, žádost o bezplatný pronájem KD pro pořádání
turnaje ve stolním tenise - Spolek nohejbalový klub.
Zastupitelstvo projednalo žádost nohejbalového klubu o bezplatný pronájem KD pro pořádání
turnaje ve stolním tenise včetně energií ve dnech 27. - 29. ledna 2017.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Žádost o bezplatný pronájem KD pro pořádání turnaje ve
stolním tenise - Spolek nohejbalový klub.
Dále se zastupitelstvo zabývalo žádostí o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na rok 2017 na
údržbu hřiště a nákupu materiálu pro novou sezónu. Poněvadž příspěvek je poskytován pro
činnost s mládeží, je třeba žádost přepracovat tak, aby bylo možné doložit účetně čerpání
prostředků.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 10

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje finanční příspěvek nohejbalovému klubu ve výši
10.000,- Kč.
Zastupitelstvo městyse ukládá starostce vyvolat jednání s vedením nohejbalového klubu k
podání žádosti o příspěvek na činnost s mládeží.
K bodu č. 16: Ceník služeb na rok 2017.
Starostka městyse předložila zastupitelstvu doplnit ceník o prodej DVD za 120 Kč, brožury
Štěpánov nad Svratkou včera a dnes za 60 Kč a knihy H. Jurmana „V nejkrásnějším údolí" za
250 Kč.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Ceník služeb na rok 2017:
prodej DVD za 120 Kč, brožura Štěpánov nad Svratkou včera a dnes za 60Kč,
kniha H. Jurmana: V nejkrásnějším údolí za 250 Kč.
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Dále jednání zastupitelstva předložila návrh na navýšení ceny prodávaných pozemků za cenu
v místě a čase obvyklou. Návrh rady je zvýšit cenu na 50,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse zvyšuje cenu prodávaných pozemků z dosavadních 35 Kč/ m2 na
50Kč/ m2 s platností od 1.1. 2017.
K bodu č. 17: Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou na rok 2017, závazné
ukazatele.
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2017 přednesla starostka městyse včetně závazných
ukazatelů, který je ve stejném objemu finančních prostředků jako v letošním roce. Celkem na
provoz školy je požadována částka 1.450.000,- Kč, náklady na volnočasové aktivity celkem
45.000,- Kč. Dále je předložen požadavek na zařazení částky 80.000,- Kč do rozpočtu městyse
na případnou opravu a vybavení školní kuchyně.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou na rok
2017 v předneseném znění, včetně závazných ukazatelů.
K bodu č. 18: Návrh rozpočtu městyse Štěpánov nad Svratkou na rok 2017.
Návrh rozpočtu byl zaslán všem členům zastupitelstva v písemné podobě, rozložení
finančních prostředků dle jednotlivých položek předložila jednání zastupitelstva
místostarostka. Návrh rozpočtu byl v kapitole příjmů doplněn o záměry schválené dnešním
zastupitelstvem.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh rozpočtu městyse Štěpánov nad Svratkou na rok
2017 v předneseném znění doplněný o záměry schválené dnešním jednáním zastupitelstva
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K bodu č. 19: Rozpočtový výhled - 2018 - 2020.
Starostka městyse předložila k projednání rozpočtový výhled na léta 2018 - 2020, kdy je
počítáno vždy s příjmy a výdaji zhruba 10.000.000,- Kč včetně investičních výdajů na toto
období:
rekonstrukce komunikací
- rekonstrukce KD a penzionu
Hodunka Biotop
- Turistické cyklostezky
- Víceúčelové sportoviště
- Výstavba polytechnické
učebny Pozemky na výstavbu
RD
- Cisterna - překlenovací úvěr v případě předfinancování přidělené
dotace Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě
Revitalizace VO
Revitalizace zeleně
- Oprava vodojemu
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Hlasování:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020 v předneseném
znění.
K bodu č. 20: Rozpočtová opatření č. 8,9/2016.
Jednání zastupitelstva rozpočtová opatření č. 8, 9 přednesla místostarostka městyse.
Hlasování:
Pro: 10

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 8,9/2016 v předneseném znění.
K bodu č. 21: Různé, diskuze, závěr.
Na závěr jednání přečetla zapisovatelka usnesení z dnešního zasedání a jednání
zastupitelstva ukončila starostka městyse.

Mgr. Alena Boháčová
místostarostka městyse
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PaedDr./Šárka
Kunčíková
starostka městyse

