Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Štěpánov nad Svratkou
konané dne 10. 6. 2015 v 18:00 hodin

Přítomni: 15 členů ZM
Mgr. Boháčové Alena, Čupr Zdeněk, Čuprová Saša, Horák Augustin, Mgr. Chalupníková Miloslava, 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

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba návrhové komise, zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Zpráva o činnosti rady městyse, finančního výboru, sociální a školské komise, ekologické
komise, pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu
5. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2015
6. Návrh závěrečného účtu městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2014
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2014
8. Účetní závěrka městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2014
9. Žádost ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou o povolení výjimky z minimálního počtu žáků ve třídě
na školní rok 2015 - 2016
10. Dodatek ceníku 2015
11. Příprava výběrového řízení na pronájem Penzionu Hodůnka
12. Odměny členů zastupitelstva městyse dle Nařízení vlády od 1. 4. 2015
13. Projekt „Chodník podél Svratky s parkovištěm u hřbitova"; posouzení cenové nabídky firmy
COLAS CZ, a.s. - Dolní ulice s odbočkou k hřišti; kompostárna
14. Schvalování Změny ÚP č. 1 Štěpánov nad Svratkou
15. Záměr č. 5/2015 o pronájmu části pozemku parcelní číslo 337/2 o výměře 15 m 2 v k. ú. Vrtěžíř
- XXXXXXXXXXXXX
16. Záměr č. 6/2015 o prodeji části pozemku parcelní číslo 251/10 v k. ú. Olešnička - XXXXXXXXX
17. Žádost o vyjádření k řešení přípojky NN XXXXXXXXX pozemky parcel.č. 321/3,119/30,119/29
a 119/28 v k. ú. Olešnička a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
18. Zařazení kapličky ve Vrtěžíři na pozemku pare. č. st. 24 do majetku městyse
19. III. setkání rodáků a přátel Štěpánova - 26. 6. - 28. 6. 2015
20. Různé, diskuze, závěr.
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K bodu 1: Zahájení.
Jednání zastupitelstva zahájila starostka městyse a seznámila přítomné s programem
jednání.

K bodu č. 2: Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starostka městyse přednesla návrh na složení návrhové komise - Mgr. Kobzová Ladislava a
Stárek Pavel

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Kobzová Ladislava a Stárek Pavel.
Starostka přednesla návrh na zapisovatele - Mgr. Boháčová Alena.

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele Mgr. Boháčovou Alenu.

zdržel se: 0

Dále starostka podala návrh na ověřovatele zápisu a to Mgr. Chalupníkovou Miloslavu a Opatřila
Milana.

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Chalupníkovou Miloslavu a Opatřila Milana.
K bodu č. 3: Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva městyse.
1. Ukládá starostce městyse v průvodním dopise ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy na pozemku parc.č. 321/3 v k. ú.
Olešnička zapracovat požadavek na uvedení cesty do původního stavu - úkol byl splněn.
2. Ukládá starostce městyse zadat XXXXXXXX žádost o zpracování znaleckého posudku na
hodnotu pozemku pod kulturním domem - znalecký posudek je vypracován a to ve dvou
variantách:
a) dle ceníku - cena za pozemek pod stavbou v hodnotě cca 285.000,- Kč a v
bezprostředním okolí 367.000,- Kč, tj. celkem 650.270,- Kč
b) v místě a čase obvyklá - pod stavbou 350.000,- Kč a v bezprostředním okolí
450.000,- Kč, tj. celkem 800.000,- Kč.
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Rada vyzve XXXXXXXXX k jednání o ceně 800.000,- Kč, a pokud bude shoda, sepíše se
smlouva o smlouvě budoucí tak, aby bylo možno požadovanou částku zakomponovat do
rozpočtu na rok 2016.
p. Čuprová - bude se na částce 800.000,- Kč trvat nebo se přistoupí eventuelně na částku vyšší.
Odpověď: Tato částka je pro jednání konečná, s navýšením se v žádném případě nepočítá. Závěr:

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
K bodu č. 4: Zpráva o činnosti rady městyse, finančního výboru, sociální a školské komise,
ekologické komise, pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu.
Zprávu o činnosti rady přednesla starostka městyse:
1. ROč. 2,3/2015
2. Veřejná zakázka - byty MŠ - informace o průběhu - KD č. 20-31 Rada
městyse schvaluje:
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ZAK-017-2014 ze dne 12. 9. 2014 podle kterého je cena za
realizaci díla bez DPH ve výši 3.788.798,- Kč, cena práce nad rámec projektové dokumentace
ve výši 406.834,- Kč a méněpráce -26.013,- Kč, celková cena bez DPH 4.169.619,- Kč + 15%
DPH 625.443,- Kč, tj. celková cena s DPH 4.795.062,- Kč.
2. Zakázku na výrobu 5 ks kuchyňských linek včetně spotřebičů dle cenové nabídky XXXXXXXX v
předloženém znění.
3. Rada městyse schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ roku 2014.
4. Příprava srazu rodáků červen 2015 - Rada městyse schvaluje objednávku praporu SDH v ceně
47.795,- Kč dle předložené nabídky.
Rada městyse schvaluje objednávku pamětní fotopříručky dle nabídky firmy NAVIS.
Dále rada projednala v souvislosti s přípravou srazu nákup pivních setů.
Rada městyse schvaluje nákup 15 kusů pivních setů v hodnotě 27.150,- Kč.
Členové rady byli seznámeni se stavem příprav srazu rodáků. Přípravou srazu se zabývá organizační
štáb ve složení p. Kunčíková, Chalupníková, Stárková, Malá, Císařová a p. Jurman, jeho jednání se
uskutečnilo 27. 5. 2015. Sraz proběhne dle schváleného programu radou 14.
5. 2015. Na zastupitelstvu 10. 6. 2015 bude projednána příprava srazu včetně schvalování finanční
rozvahy, která předpokládá položky:
Pronájem dětského nafukovacího hradu ..................... 5.000,- Kč
Vystoupení dechovky ................................................... 3.500,- Kč
Hudební skupina Bosorky.......................................... 14.000,- Kč
Doprava divadelní soubor z Lelekovic .......................... 5.000,- Kč
Fotografování - podklady pro příručku ...................... 15.000,- Kč
Fotopříručka Štěpánova 500 ks x 50,- Kč ................... 25.000,- Kč
TOi TOi.......................................................................... 7.000,- Kč
DVD Štěpánova (vydává městys) zaplatí formou sponzorského daru Železárny, další položkou budou
odměny dětem, která není prozatím číselně vyhodnocena. Součástí srazu bude výstava prací dětí v
zasedací místnosti úřadu, kde se bude prodávat jak fotobrožura, tak DVD, kniha p. Jurmana a brožura
Železáren.
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Rada městyse bere na vědomí zprávu o stavu příprav srazu rodáků a ukládá starostce městyse
předložit na zasedání zastupitelstva 10. 6. 2015 finanční rozvahu celé akce.
5. Geoportál - Rada městyse schvaluje objednávku hlavního modulu internetového mapového
serveru GEOSENSE geoportálu v ceně 16.100,- Kč bez DPH.
6. Žádost EMONT-XXXXXXXXXXXXXX - přípojky NN
7. Vývoz ornice z XXXXXXXXXXX pozemku
8. Rada městyse schvaluje objednávku na pořízení hracích prvků na dětská hřiště ve
variantě č. 1, tj. skluzavka + lanovka na hřiště „u kruhu" a pin-pong stůl + bradla v
hodnotě 98.428,- Kč.
9. Rada městyse souhlasí s žádostí o neinvestiční dotaci na opravu techniky SDH a podáním
žádosti o dotaci na Kraj Vysočina na výměnu VO Vrtěžíř.
10. Rada městyse schvaluje Smlouvu o dílo č. 30/2015 - servisní smlouvu na zajištění funkční
způsobilosti měrného bodu v rámci projektu z operačního programu ŽP, oblast podpory 1.3
Omezování rizika povodní.
11. Rada městyse bere na vědomí informaci o vydávání souhlasu obce s žádostí ÚP ČR o doplatek
na bydlení o pomoci v hmotné nouzi. Příslušným orgánem k udělení souhlasu bude rada
městyse.
12. Informaci o předběžné žádosti na vypovězení smlouvy na pronájem kiosku ze zdravotních
důvodů XXXXXXX
13. Rada městyse projednala zprávu o provedené kontrole ČIŽP ze dne 24. 4. 2015, kdy bylo
provedeno šetření o hospodaření v obecních lesích. Závěr vyplývající z protokolu - nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
14. Rada projednala oznámení XXXXXXXXXXXX o stavbě kůlny na dřevo o celkové rozloze 2,5 x 4 m
na pozemku parcelní číslo 565/26 v k. ú. Štěpánov n. Svr.
Rada městyse schvaluje výstavbu dřevníku XXXXXXXXX.
15. Starostka městyse seznámila členy rady se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na el.přípojku nízkého napětí k domu č. p. 9. Návrh smlouvy zahrnuje instalaci
kabelového vedení a přípojkové skříně. Břemeno bude zřízeno úplatně ve výši 2.000,- Kč + 21%
DPH.
Rada městyse schvaluje stanovisko k elektrické přípojce NN k domu č. p. 9 - Smlouva č.
1030024584/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Štěpánov n./S.
přípojka NN, č. p. 9 městys"
16. Rada městyse bere na vědomí předložené nabídky a ukládá starostce městyse:
1. oslovit další firmu o předložení cenové nabídky na zateplení střechy budovy
2. nechat posoudit a vypracovat cenovou nabídku na likvidaci dřevokazného hmyzu.
17. Rada projednala Darovací smlouvu Kraje Vysočina na podporu ZUŠ a zájmových aktivit ve
školách ve výši 21.915,- Kč a na speciální školství ve výši 15.000,- Kč.
18.Starostka městyse dále seznámila členy rady s informací o zahájení územního řízení na
zbudování vodovodní přípojky k rodinnému domku č. p. 270 XXXXXXXXXXX.
Rada městyse schvaluje napojení RD č. p. 270 na vodovodní řád bez námitek.
19. Členové rady se seznámili s peticí občanů za zachování průchodu pod silničním mostem 19-084.
Rada městyse bere na vědomí petici občanů za zachování průchodu pod silničním mostem
19-084 a ukládá starostce městyse zabezpečit vysekání a vyklizení průchodu. - posekáno?
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20. Členové rady se na místě samém déle seznámili s žádostí o odstranění náletových křovin na
toku Hodonínky.
Rada městyse schvaluje Žádost o povolení odstranění náletových křovin z průtočného profilu
Hodonínky v km 0,000 - 1,993 investorem Lesy ČR, s.p., Správa toků - Oblast povodí Dyje,
zpracovatelem AGERIS s.r.o.
21. Rada projednala cenovou nabídku na výměnu střešní krytiny na hale ve Valíkově dvoře
XXXXXXXXXXX: Cena celkem včetně DPH ................................ 74.461 Kč
Rada městyse schvaluje cenovou nabídku v předloženém znění.
22. Rada městyse schvaluje postupné změny smluv s majiteli nemovitostí o umístění zesilovače
kabelového signálu dle dokončení vedení trasy optického kabelu a to formou nájemného ve
výši ročního poplatku za kabelovou televizi, tj. 398,- Kč.
23. Rada městyse bere na vědomí informaci o podané žádosti na pracovníky na VPP na léto 2015.
24. Rada městyse schvaluje:
1. účast 5-ti členného družstva zastupujícího městys na Hrách bez hranic
2. objednávku českých filmů Tři bratři, Babovřesky 2 a Andělé všedního dne.
25. Starostka městyse informovala členy o předání Digitálního povodňového plánu firmou
ENVIPARTNER s.r.o. dne 27. 5. 2015, bude umístěn na webových stránkách obce.
Rada městyse bere na vědomí informaci o předání Digitálního povodňového plánu.
26. Vodní vrt Záskalí
27. Technické vybavení kanceláře -11,5 tis. Kč balíčky OFFICE; nový scan stroj 10 tis. Kč;
rozklikávací rozpočet FÉNIX /l. rok cca 20 tis. Kč; 2. a další 2874,28. VOFUK-výroba kulis 2 500,- Kč
29. Výběrová komise - 3 - 5 osob VŘ EFEKT 2015 a VŘ penzion Hodůnka
30. Přesun položek - komunikace a VO
31. Závěrečný účet MB
32. Objízdné trasy - Nedvědice, Vír
33. Nabídka internet - ign - pro školu a úřad /škola si to bude hradit samostatně/
34. Žádost o zřízení věcného břemene XXXXXXX - Valíkův dvůr - rada žádost projednala a
doporučuje její schválení, je třeba rozhodnout, zda zřízením či smlouvou na dobu určitou. Z
toho důvodu doporučuji zastupitelstvu projednání přesunout do bodu různé.
Z jednání:
p. Juřík - Lze řešit jak zřízením věcného břemene tak i smluvně, je třeba souhlasu obou stran.
Hlasování:

Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje přesunutí bodu jednání Žádost o zřízení věcného břemene
- XXXXXXX do bodu různé.
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Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl p. Kubík:
Finanční výbor se od posledního zasedání zastupitelstva sešel 25. 5. 2015 - seznámil se s výsledky
přezkoumání hospodaření za rok 2014 a projednal Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2014 se
závěrem:
FV po seznámení se s výsledky hospodaření nemá výhrady k předloženému návrhu závěrečného účtu
za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a doporučuje ho zastupitelstvu ke
schválení bez výhrad.
Zprávu o činnosti sociální komise přednesla p. Čuprová:
Sociální komise v tomto období uskutečnila dvě besedy, první byla rehabilitační a druhá s pracovnicí
Národní rady osob se zdravotním postižením.
Za sekci školskou přednesla zprávu p. Kubíková:
Proběhla Rodičovská kavárna sice za malé účasti, přesto byla přínosná. O průběhu bude otištěna
zpráva ve Štěpánovinkách, na podzim další setkání a snad za větší účasti.
Činnost ekologické komise zhodnotil p. Opatřil:
Dne 13. 5. 2015 se uskutečnila schůzka členů ekologické komise, starostky a zástupců Železáren, byla
přizvána XXXXXXXXXX k vyjasnění problémů, na které obyvatelé poukazují-zápach, pálení neznámých
látek v nočních hodinách, hluk. Ze strany zástupců Železáren je ochota problémy řešit, byly
dohodnuty opatření:
zbudování na náklady Železáren odhlučňovací stěny u domu XXXXXXXXXX
zvýšení odsávání (navýšení komínu) dle výpočtu tak, aby docházelo k rozprašování ve větší
výšce
výsadba zeleně odhlučnění ventilátoru.
Bude prováděno monitorování, další schůzka po dvou měsících k vyhodnocení přijatých opatření.
Dále p. Opatřil, informoval zastupitele o možnosti zapůjčení mobilního přístroje pro monitorování
ovzduší po dobu 2 měsíců - přístroj byl pořízen Krajem Vysočina a v současné době by měl být
instalován v obci Vír. Doporučení ekologické komise: pověřit radu s cílem zjistit možnosti zapůjčení
tohoto přístroje a jeho instalaci v lokalitě Olešnička.
Hlasování:
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse ukládá radě vyvolat jednání s dotčenými orgány ve věci zapůjčení
mobilního přístroje pro monitorování ovzduší po dobu dvou měsíců.

Zprávu o činnosti pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu přednesla p. Boháčová:
Pracovní skupina pro tvorbu strategického plánu rozvoje obce se sešla na dvou zasedáních.
Na prvním provedla vyhodnocení dotazníkového šetření, zpracované výsledky jsem přeposlala
mailem a kdo neobdržel, má možnost nahlédnout. Jsou vyhodnoceny jak dotazníky pro obyvatele bude otištěno v připravovaném čísle Štěpánovinek, tak dotazníky pro podnikatelské subjekty a
zájmové spolky. Toto vyhodnocení bude všem, kteří dotazník odevzdali, předán písemnou formou.
Celé vyhodnocení dotazníkového šetření bude přílohou připravovaného strategického plánu.
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Na další schůzce jsme dopracovávali SWOT analýzu a nyní půjde o stanovení vizí, globálních cílů a
stanovení jednotlivých rozvojových aktivit tak, aby celý materiál byl předložen k projednání na
zastupitelstvu v měsíci září. Další schůzka pracovní komise se uskuteční 29. června v 18 hodin.
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse, finančního výboru,
sociální a školské komise, ekologické komise a pracovní skupiny pro přípravu strategického
plánu.

Jednání zastupitelstva bylo přerušeno v 19:30 hodin, zastupitelé se přemístili do budovy bývalé
MŠ k prohlídce stavu prací v projektu byty. Pokračování jednání zastupitelstva od 20:05 hodin.
K bodu č. 5: Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2015.
Najednání zastupitelstva bylo místostarostou předloženo rozpočtové opatření č. 2/2015, 3/2015 a
4/2015, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu - příloha č. 1, 2 a 3.

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2015, 3/2015 a 4/2015 v
předneseném znění.
K bodu č. 6: Návrh závěrečného účtu městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2014.
Místostarostka městyse předložila zastupitelstvu ke schválení Závěrečný účet za rok 2014, který byl
projednán Finančním výborem dne 25. května 2014 a radou městyse dne 10. 6. 2014, oběma orgány
byl doporučen ke schválení bez výhrad. Podrobný popis včetně celkových přehledů je doplněn v
příloze č. 4, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse a výsledků
hospodaření příspěvkové organizace. Závěrečný účet byl po potřebnou dobu vyvěšen na úřední desce
v plném znění a se všemi přílohami.
Hlasování:
Pro: 15
proti:0
zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse
Štěpánov nad Svratkou za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Štěpánov nad Svratkou, IČ: 00295558 za rok 2014 bez výhrad.
K bodu č. 7: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za
rok 2014.
Dne 4. 11. 2014 bylo provedeno dílčí přezkoumání a dne 25. 5. 2015 konečné přezkoumání
hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2014. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
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Závěr;
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov
nad Svratkou za rok 2014.
K bodu č. 8: Účetní závěrka městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2014.
V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 239/2014 byla předložena k projednání
v zastupitelstvu městyse Účetní závěrka za rok 2014. Příloha č. 5

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Účetní závěrku městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2014.
K bodu č. 9: Žádost ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou o povolení výjimky z minimálního počtu
žáků ve třídě na školní rok 2015 - 2016.
Starostka přednesla žádost ZŠ a MŠ, která vychází z předpokladu, že by došlo k poklesu počtu žáků a
bylo by třeba dofinancovat náklady spojené s výukou. Předpoklad je, že pro příští rok by tato situace
neměla nastat.

Zjednání:
p. Kubíková - jak spolupracuje ZŠ s okolními malotřídními školami, aby zajistila přestup žáků na 2.
stupeň do Štěpánova a nedojížděli do Bystřice n. P.
Odpověď: Dobrá spolupráce je se školou v Prosetíně, lepší spolupráci je třeba obnovit ve Víru. Je
třeba školy navštěvovat, nabízet aktivity.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Žádost ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou o povolení výjimky z
minimálního počtu žáků ve třídě na školní rok 2015 - 2016.
K bodu č. 10: Dodatek ceníku.
Starostka seznámila zastupitele s požadavkem na doplnění ceníku. Doplnění se týká produktů, které
budou prodávány na 3. setkání rodáků:
-

fotobrožura Štěpánov dříve a nyní (500 ks)

-

kniha XXXXXXXXXX „Nejkrásnější údolí" (70 ks)

-

DVD XXXXXXXX - náklady spojené s výrobou jsou hrazeny Železárnami (500 ks)

Z jednání:
p. Čuprová: Doplnit ceník o poplatek za reklamu
p. Kubíková: Reklamu v obci by bylo dobré udržovat v určitých mezích.
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Odpověď: Lze ceník doplnit, ale je třeba stanovit pravidla - kde lze reklamu umístit, jak postupovat v
případě nepovolené reklamy apod.

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo uděluje pravomoc radě městyse Štěpánov nad Svratkou pro stanovení cenové
kalkulace na produkty, které budou vydány k 3. setkání rodáků 2015 a stanovení poplatku za
umístění reklamy.
K bodu č. 11: Příprava výběrového řízení na pronájem Penzionu Hodůnka.
Vzhledem k tomu, že k 30. 9. 2015 končí smlouva s pronajímatelem Penzionu Hodůnka a tento již
nemá zájem prodloužit smlouvu, je třeba vyhlásit výběrové řízení na nového provozovatele. Poněvadž
druhý týden v měsíci říjnu jsou hody, je navrhováno jednat se stávajícím provozovatelem o jejich
zajištění formou dodatku ke stávající smlouvě a ukončení činnosti až k druhému týdnu měsíce října.
Výběrové řízení bude v letních měsících, je třeba schválit výběrovou komisi. Návrh na složení: p.
Kobzová, Kubíková, p. Vícha, Murčo a Špaček. Z jednání:
p.Čuprová: Platí se obci poplatky za ubytování v penzionu?
p. Kubík: Poněvadž se uvažuje o dokoupení pozemku pod KD a rekonstrukci budovy, nebylo by dobré
již v předstihu nechat udělat energetický audit, který je důležitým požadavkem pro žádost o dotaci na
zateplení? Dále restaurace je v katastru vedena jako rodinný dům - třeba řešit.
Odpověď: Poplatky jsou placeny v hodnotě 4,- Kč/osobu/den, platí nejen ubytovaní v penzionu, ale i
Železárny a soukromí pronajímatelé rekreačních objektů. Pokud jde o energetický audit, bylo by
třeba, aby zastupitelstvo pověřilo starostku. V budově je celá řada rozporů, budou řešeny na schůzce
s XXXXXXXXXX 23. 6. 2015 (zástupce stavebního odboru).

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
1. Zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi ve složení p. Kobzová, Kubíková, p. Murčo, Vícha
a Špaček. 2

2. Zastupitelstvo ukládá starostce vyvolat jednání se stávajícím provozovatelem Penzionu
Hodůnka s cílem zajištění hodů.
K bodu č. 12: Odměny členů zastupitelstva městyse dle Nařízení vlády od 1. 4. 2015.
Nařízením vlády došlo k navýšení odměn členů zastupitelstva zhruba o 3,5 %. Vzhledem k tomu, že
jde o korunové položky, rada městyse navrhuje zachovat odměny neuvolněných zastupitelů ve
stávající výši, tak jak byly schváleny v prosinci roku 2014.
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Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ponechání výše odměn členů zastupitelstva městyse Štěpánov nad
Svratkou, která byla schválena na zasedání ZM dne 10.12. 2014.
K bodu č. 13: Projekt „Chodník podél Svratky s parkovištěm u hřbitova"; posouzení cenové
nabídky firmy COLAS CZ, a.s. - Dolní ulice s odbočkou k hřišti; kompostárna.
Dojde k přesunu v položkách našeho rozpočtu v souvislosti s projektem „Chodník podél Svratky s
parkovištěm u hřbitova". Vzhledem k velkým požadavkům Povodí, není ukončeno vyjadřovací řízení, a
tudíž bude žádost přesunuta na příští rok. Jde o projekt rozsáhlý, možnost získat dotaci je vysoká. V
rozpočtu na letošní rok je počítáno s částkou 600.000,- Kč a 400.000,- na veřejné osvětlení u
chodníku. Položka na VO zůstává, bude použita na navýšení rozpočtu veřejné zakázky EFEKT 2015 a
částka 600.000,- přesunuta na komunikaci v Dolní ulici - nabídka firmy COLAS CZ, a.s. v hodnotě
797.373,- Kč včetně DPH na rekonstrukci 1310 m2 v Dolní ulici, 150 m2 vedle hasičky v hodnotě
89.296,- Kč včetně DPH a 100 m2 na kompostárně v hodnotě 62.460,- Kč včetně DPH.
Zároveň bude prováděna dle požadavků drobná údržba místních komunikací a jednáno s XXXXXXXXo
uvedení do původního stavu části komunikace po provedené kanalizační a vodovodní přípojce.
Dotace na veřejnou zakázku EFEKT 2015 (veřejné osvětlení) byla přidělena, bude vypsáno výběrové
řízení a zastupitelstvo bude schvalovat výběrovou komisi.

Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o projektu „Chodník podél Svratky s parkovištěm u
hřbitova".
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
1. Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku firmy COLAS CZ, a.s. na vyasfaltování Dolní ulice s
odbočkou k hřišti a 100 m2 na kompostárně.
2. Zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi ve složení p. Stárek, Kubík, Dvořáček, Horák a p.
Boháčová na výběrové řízení EFEKT 2015.
K bodu č. 14: Schvalování Změny ÚP č. 1 Štěpánov nad Svratkou
Starostka městyse seznámila členy zastupitelstva s navrženou změnou zasláním všech podkladů vyjádření dotčených orgánů, připomínky a vyjádření k nim, mapy námětů a připomínek.
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Z jednání:
p.Opatřil: Navrhované řešení svodu dešťové vody situaci nevyřeší, výstavbou RD se situace v dotčené
lokalitě zhorší. Vsak vody v jarních měsících není možný. Výstavbou se povrchová voda rozlije dál a
zatopí daleko větší plochu. Zástavbou se vytvoří stěna, která bude bránit průchodu vody. Je třeba
respektovat názor lidí, kteří tam bydlí. Zástavbou se zhorší situace, XXXXXXXX: Povrchová voda teče
do sklepů, není žádný kanál, který by ji odváděl. Kanál je po povodních 2002 zanesený.
p. Čuprová: Problémem není jenom dešťová voda, ale i přístupové cesty pro stavebníky, p. Murčo:
Výstavbou - zastavěním či zpevněním ploch se vsakovací schopnost zmenší. Odpověď: Je třeba najít
řešení, narážíme na soukromé vlastnictví. Problém nastal po výkopu pro inženýrské sítě, dalším
problémem je udržování stanovených travnatých ploch, zajišťování soukromých pozemků tak, aby
vodou neohrožovaly sousední pozemky. XXXXXXX: Dávám souhlas, aby rohem naší zahrady vedl
kanál, který by vedl i přes sousední pozemky a odváděl vodu směrem do Olešničky až do Hodůnky.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu
vypořádání připomínek uplatněných při projednání změny č. 1 Územního plánu Štěpánov nad
Svratkou ve smyslu kapitoly „Vyhodnocení připomínek" odůvodnění změny č. 1 Územního
plánu Štěpánov nad Svratkou.
Zastupitelstvo vydává formou opatření obecné povahy
po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), že návrh změny č. I Územního plánu
Štěpánov nad Svratkou není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2015, Zásadami územního
rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s
ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Změnu č. I Územního plánu Štěpánov nad Svratkou.
Po projednání námitek a připomínek zastupitelstvo hlasovalo podle ustanovení§ 172 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o námitkách uplatněných při veřejném
projednáni ke Změně č. 1 Územního plánu Štěpánov nad Svratkou.

Hlasování: (námitka č. 1, 2, 4 a připomínka č. 1, 2)
Boháčové
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek
Pro: 11

pro
pro
pro
zdržela se
zdržel se

Čupr
Chalupníková
Kubík
Murčo
Špaček
proti: 0

pro
pro
zdržel se
pro
pro
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Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vích a
zdržel se: 4

pro
pro
zdržela se
pro
pro

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse nesouhlasí s vyjádřením orgánů, považuje námitku č. 1, 2, 4 a
připomínku č. 1, 2 vznesenou v lokalitě I/Z8 za oprávněnou a trvá na jejím řešení.
Hlasování: (námitka č. 5)
Boháčové
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek
Pro: 0

proti
proti
proti
proti
proti

Čupr
Chalupníková
Kubík
Murčo
Špaček
proti: 10

proti
proti
proti
proti
zdržel se

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha
zdržel se: 5

zdržela se
proti
zdržela se
zdržel se
zdržel se

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse souhlasí s vyjádřením orgánů, považuje námitku vznesenou v
lokalitě I/Z6 za neoprávněnou.
Hlasování: (námitka č. 3)
Boháčové
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek

Zdržela se
proti
proti
proti
proti

Čupr
Chalupníková
Kubík
Murčo
Špaček

proti
proti
proti
zdržel se
proti

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha

zdržela se
proti
zdržela se
zdržel se
zdržel se

Pro: 0
proti: 9
zdržel se: 6
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse souhlasí s vyjádřením orgánů, považuje námitku č. 3 vznesenou v lokalitě
„Doliny" za neoprávněnou.
K bodu č. 15: Záměr č. 5/2015 o pronájmu části pozemku parcelní číslo 337/2 o výměře 15 m 2 v
k. ú. Vrtěžíř- XXXXXXXXXX.
Jde o proluku mezi zástavbou rodinných domů, přístupovou cestu k sousedním pozemkům.

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje záměr č. 5/2015 o pronájmu části pozemku parcelní číslo 337/2 o
výměře 15 m2 v k. ú. Vrtěžíř XXXXXXXXXXX poněvadž jde o veřejné prostranství, které musí být
dostupné všem lidem rovným dílem.
K bodu č. 16: Záměr č. 6/2015 o prodeji části pozemku parcelní číslo 251/10 v k. ú. Olešnička –
XXXXXXXXXX. Jde o pozemek, který si XXXXXXX pronajímá.

Hlasování:
Pro: 15

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje záměr č. 6/2015 o prodeji části pozemku parcelní číslo 251/10 v k.
ú. Olešnička XXXXXXXXXXXX, nesouhlasí obecně s rozprodáváním obecního pozemku.

K bodu č. 17: Žádost o vyjádření k řešení přípojky NN XXXXXXXX pozemky par. Č. 321/3,
119/30,119/29 a 119/28 v k. ú. Olešnička a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.
Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek
Pro: 14

pro
pro
pro
pro
pro

Čupr
Chalupníková
Kubík
Murčo
Špaček
proti: 0

pro
pro
pro
pro
pro

Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vích a
zdržel se: 1

pro
pro
pro
zdržel se
pro

Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o vyjádření k řešení přípojky NN XXXXXXX pozemky
par. Č. 321/3,119/30,119/29 a 119/28 v k. ú. Olešnička a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.

K bodu č. 18: Zařazení kapličky ve Vrtěžíři na pozemku pare. č. st. 24 do majetku městyse.
Kaplička dle výpisu z katastru je zanesena, ale není v majetku městyse. Bude třeba zajistit odhad tak,
aby byla zahrnuta do majetku. Kaplička byla postavena z příspěvků obyvatel Vrtěžíře a měla by být v
majetku městyse. p. Čuprová: Neměla by být v majetku církve?
Odpověď: Kapličku si zbudovali občané a církev na ni nemá nárok.

Hlasování:
Boháčová
Horák
Kobzová
Kunčíková
Stárek
Pro: 14

pro
pro
pro
pro
pro

Čupr
Chalupníková
Kubík
Murčo
Špaček
proti: 1

pro
pro
pro
pro
pro
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Čuprová
Juřík
Kubíková
Opatřil
Vícha
zdržel se: 0

proti
pro
pro
pro
pro

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení kapličky ve Vrtěžíři na pozemku pare. č. st. 24 do majetku
městyse.
K bodu č. 19: III. Setkání rodáků a přátel Štěpánova - 26. 6. - 28. 6. 2015.
Starostka městyse přednesla zprávu o stavu příprav oslav, předala všem zastupitelům pozvánku.
Poděkovala p. Chalupníkové za pomoc při zajišťování oslav.
Rada schválila objednávku praporu SDH v hodnotě 47.795,- Kč, který bude slavnostně předán v rámci
oslav, dále fotopříručku „Štěpánov dříve a dnes" v počtu 500 kusů v hodnotě 50,- Kč podle počtu
stran. Fotografování pro tuto příručku v hodnotě 15.000,- Kč, nákup pivních setů v hodnotě 27.150,Kč.
Sraz zajišťuje organizační štáb - p. Kunčíková, Chalupníková, Stárková, Malá, Císařová, p. Jurman a ČSŽ,
rádi přivítáme pomoc dalších občanů.
Program a finanční náklady:
Dětský nafukovací hrad.................... 5.000,- Kč
Dechová hudba ze Ždáru...................3.500,- Kč
Bosorky .............................................9.000,- Kč
Doprava div.soubor Lelekovice ...4.700,- Kč
Fotografování-fotopříručka 15.000,- Kč
Fotopříručka 500 ks....................... 25.000,- Kč
TOJ TOJ ..............................................7.000,- Kč
Výtvarné potřeby ............................ 1.300,-

Kč

Občerstvení účinkujících .................... 4.000,- - 5.000,- Kč
Schůzka organizačního štábu bude v pondělí 15. 6. 2015 v 16:30 hodin.

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje u příležitosti III. Setkání rodáků a přátel Štěpánova - 26. 6. - 28.6.
finanční rozvahu v předneseném znění.
K bodu č. 20: Různé, diskuze, závěr.
Žádost XXXXXXXXXX na odběr vody ze studny na obecním pozemku - Valíkův dvůr.

Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
uzavřenou s XXXXXXX. Odběr vody bude na vlastní náklady bez nároku na údržbu, zajištění
bezpečnosti vodního zdroje a kvality vody.
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Diskuze:
p. Kubík: Otevřel otázku zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva.
Odpověď: Je třeba nejdříve vyřešit otázku vybavení kanceláře tak, aby bylo možno vytvářet kopie
včetně razítka a podpisů.
p. Čuprová: Lze zasílat zápisy ze zastupitelstva členům?
Odpověď: Zápisy jsou k dispozici všem občanům na ÚM.
p. Kubík: Přednesl požadavek na zveřejňování zápisů zjednání rady.
Odpověď: Se zveřejňováním ze zasedání rady nesouhlasím, zastupitelstvo je o jednání podrobně
informováno a je součástí zápisu ze zastupitelstva.
p. Kubíková: Požadavek na přesunutí začátku jednání zastupitelstva na 17:00 hodin.
Odpověď: Je možné, lze i jednání svolávat 1 x za dva měsíce.

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

/, /C~;

ÁJSJ&Z...':£Ó..

Mgr. Alena Boháčová
místostarostka městyse

starostka městyse
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