Výpis ze
Zápisu
schůze rady obce Štěpánkovice č. 4/2019
konané dne 27.2.2019.
Přítomní:

Jaromír Nevřela
Kolečkář Jiří
Rostislav Sliwka
Ing. Bohuslav Czudek
Jiří Tomíček

……………………
omluven
……………………
…………………….
…………………….

1. Usnesení:
Rada obce schvaluje pořad schůze tak, jak byl předložen starostou obce:
1.
Schválení pořadu schůze
2.
Revokace bodu 14/4/2018 z jednání Rady obce Štěpánkovice ze dne 20.9.2018
3.
Záměr směnit části pozemku
4.
Investiční záměr školy na příští období
5.
Upozornění policie ČR
6.
Vzdělávací zájezd pořádaný SOH
7.
Změna úředních hodin
8.
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2018 s firmou Rosis s.r.o., pro
stavbu „Oprava kanalizace v ulici Zahradní“
9.
Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 242 41 - Slezské stavby Opava s.r.o., Bytový
dům v obci Štěpánkovice – objekt 3
2. Usnesení:
Rada obce Štěpánkovice rozhodla o revokaci svého usnesení ze 14. schůze konané
dne 20.9.2018 pod bodem 14/4/2018.
3. Usnesení:
Rada obce Štěpánkovice rozhodla o záměru směnit část stávajícího pozemku parc. č.
2927 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 373 m2 dle geometrického plánu
č. 1523-118/2018 ze dne 9.11.2018 nově označenou jako pozemek parc. č 2927/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 373 m2 z majetku obce Štěpánkovice směnou za
části pozemku parc. č. 2892 – orná půda o výměře 179 m2 a 7 m2, dle geometrického
plánu v 1523-118/2018 ze dne 9.11.2018 nově označené jako pozemky parc. č 2892/2
orná půda o výměře 179 m2 a parc. č 2892/3 orná půda o výměře 7 m2 , a to se všemi
součástmi a příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi, a zároveň část stávajícího
pozemku parc. č. 2893 – ostatní plocha – neplodná půda o výměře 270 m2, dle
geometrického plánu v 1523-118/2018 ze dne 9.11.2018 nově označenou jako
pozemek parc. č 2893/2 – ostatní plocha – neplodná půda o výměře 270 m2, a to se
všemi součástmi a příslušenstvím (včetně trvalých porostů), se všemi právy a
povinnostmi, tak jak jsou předmětné pozemky evidovány v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava na LV
282 pro obec a katastrální území Štěpánkovice s panem xxxxxxxxx a dále část

stávajícího pozemku parc. č. 2927 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře o
výměře 307 m2, dle geometrického plánu č. 1523-118/2018 ze dne 9.11.2018 nově
označenou jako pozemek parc. č 2927/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 307 m2
směnou za část stávajícího pozemku parc. č. 2891 – orná půda 310 m2, dle
geometrického plánu v 1523-118/2018 ze dne 9.11.2018 nově označenou jako
pozemek parc. č 2891/2 orná půda o výměře 310 m2, a to se všemi součástmi a
příslušenstvím (včetně trvalých porostů), se všemi právy a povinnostmi, tak jak je
předmětný pozemek evidován v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava na LV 922 pro obec a
katastrální území Štěpánkovice s paní xxxxxxxxxxxx.
4. Usnesení:
Rada obce bere na vědomí Investiční záměry Základní školy a mateřská školy
Štěpánkovice, Zahradní 408/10, 747 28 Štěpánkovice, příspěvkové organizace,
předložený ředitelem školy.
5. Usnesení:
Rada obce bere na vědomí „Upozornění podle § 15 z. č. 273/2008 Sb. o Policii České
republiky - komunikační závada“, zaslané Policií ČR, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, dopravní inspektorát Opava,
Hrnčířská 17, 746 25 Opava. Komunikační závada se týká svislého dopravního
značení „Dej přednost v jízdě č. P4“ na místní komunikaci ul. Tyršova před
křižovatkou s ul. Rybniční v obci Štěpánkovice, které je na více místech zrezlé a chybí
reflexní podklad. Dále je na jednom sloupku tato značka „Dej přednost v jízdě č. P4“ a
značka „Zpomalovací práh č. IP 2“, což je nepřípustná kombinace. Policie žádá
nápravu tohoto stavu. Rada obce pověřuje starostu obce odpovědí na toto upozornění a
zajištění nápravy současného stavu.
6. Usnesení:
Rada obce schvaluje účast starosty a místostarosty obce Štěpánkovice na vzdělávacím
zájezdu pořádaném Sdružením obcí Hlučínska v květnu 2019.
7. Usnesení:
Rada obce schvaluje změnu úředních hodin a to takto:
Pondělí
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30
Úterý
8.00 – 14.00
Středa
8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Čtvrtek
8.00 – 14.00
Pátek
neúřední den
8.

Usnesení:
Rada obce schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2018 s firmou Rosis
s.r.o., Vrchní 43, 747 05 Opava5, pro stavbu „Oprava kanalizace v ulici Zahradní
v úseku – 986/1 a parc. č. 937/1, vše v k.ú. a obci Štěpánkovice“.

9.

Usnesení:
Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 242 41 sjednaný mezi Obcí
Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice a firmou Slezské stavby Opava
s.r.o., Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava k akci „Bytový dům v obci Štěpánkovice –
objekt 3“.

Jaromír Nevřela
starosta obce

Štěpánkovice 27.2.2019

Rostislav Sliwka
radní

