Výpis ze
Zápisu
schůze rady obce Štěpánkovice č. 3/2019
konané dne 13.2.2019.

Přítomní:

1.

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

……………………
……………………
……………………
…………………….
…………………….

Usnesení:
Rada obce schvaluje pořad schůze tak, jak byl přednesen starostou:
1.
Schválení pořadu schůze
2.
Plná moc k zastupování zmocnitele ve věci výdeje dat v elektronické
podobě ( dle §15, §23 a §23b vyhlášky č. 358/2013 Sb.) z ČÚZK v Praze.
3.
Oznámení o pořádání kulturní akce v klubu Cobra Štěpánkovice dne 15.2.,
15.3., 5.4. a 21.4. 2019.
4.
Odstoupení firmy DAKAR OPAVA s.r.o. od záměru nákupu pozemku ve
vlastnictví obce.
5.
Odstoupení firmy BERTRANS OPAVA s.r.o. od záměru nákupu pozemku
ve vlastnictví obce.
6.
Žádost o příspěvek na poplatky v archivech a poplatky za vedení webových
stránek HULTSCHINER SOLDATEN.
7.
Smlouva o reklamě a propagaci se společností KARETA s.r.o.
8.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování odborné technické pomoci
SmVaK.
9.
Smlouva o zřízení věcného břemene
10. Smlouva OSA na adventní koncert v kostele sv. Kateřiny
11. Vlajka pro Tibet
12. Finanční příspěvek SONS.
13. Žádost o vyřešení 2 psů na pozemku ul. Hlavní č.p. 625/85
14. Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platná
pro obec Štěpánkovice ze dne 9.11.2017
15. Rozbor financování bytového domu.
16. Návrh nových členů stavební komise
17. Žádost o odkoupení zabrané části pozemku

2. Usnesení:
Rada obce schvaluje podepsání plné moci mezi Zmocnitelem: Obcí Štěpánkovice,
Slezská 520/13, Štěpánkovice 747 28, IČO:00300756, zastoupenou starostou obce
Jaromírem Nevřelou a Zmocněncem: DIGIS, s.r.o., Výstavní 292/13, 747 28
Moravská Ostrava, IČO: 19012276, VS 8910110074, zastoupený Liborem
Štěfkem, jednatelem a ředitelem společnosti ve věci výdeje dat v elektronické
podobě (§15, §23 a §23b vyhlášky č. 358/2013 Sb.) z Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního se sídlem v Praze 8, Pod Sídlištěm 9 pro rok
2019.

3.

Usnesení:
Rada obce bere na vědomí oznámení pořadatelů o pořádaní kulturních akcí
v Clubu Cobra ve Štěpánkovicích a to v termínech 15.2, 15.3, 5.4. a 21.4.

4. Usnesení:
Rada obce bere na vědomí sdělení jednatele společnosti DAKAR OPAVA s.r.o.,
Hlavní 160/17, 747 28 Štěpánkovice o odstoupení od záměru koupě pozemku ve
vlastnictví obce Štěpánkovice v katastru obce Štěpánkovice parc.č. 2352 a
doporučuje zastupitelstvu obce revokaci bodu 8. jednání zastupitelstva obce
2/2018, konaného 21.března 2018.
5.

Usnesení:
Rada obce bere na vědomí sdělení jednatele společnosti BERTRANS OPAVA
s.r.o., Hlavní 160/17, 747 28 Štěpánkovice o odstoupení od záměru koupě
pozemku ve vlastnictví obce Štěpánkovice v katastru obce Štěpánkovice parc. č.
2352 a doporučuje zastupitelstvu obce revokaci bodu 8. jednání zastupitelstva
obce 2/2018, konaného 21.března 2018.

6.

Usnesení:
Rada obce zamítá žádost spolku Projekt Hultschiner-Soldaten z.s., Třešňová 37,
747 23 Bolatice-Borová, o příspěvek na poplatky v archivech a poplatky za vedení
webových stránek ve výši 5 000,-Kč.

7. Usnesení:
Rada obce schvaluje smlouvu o reklamě a propagaci sjednanou mezi společností
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČO 62360213 a obcí
Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice, zastoupenou Jaromírem
Nevřelou, starostou obce.
8.

Usnesení:
Rada obce schvaluje dodatek smlouvy č. 5 ke Smlouvě o poskytování odborné
technické pomoci při provozu čistíren odpadních vod Štěpánkovice a Albertovec
č.21/STP/OP/2014 mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava
a.s., 28. října 1235/169, Mariánské hory, 709 00 Ostrava a obcí Štěpánkovice,
Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice. Změna se týká ceny za poskytované služby.
Cena za poskytované služby v rozsahu činností specifikovaných v Příloze č.1
k této smlouvě bude účtována smluvní částkou 5 063,-Kč/měsíc (bez DPH). Cena
za pravidelné laboratorní sledování bude účtována smluvní částkou 9 000,Kč/měsíc (bez DPH).

9.

Usnesení:
Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – IP128019714/VB03 mezi obcí Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice,
zastoupenou Jaromírem Nevřelou - starostou a ČEZ Distribuce, a.s. IČO
24729035, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou
ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČO 46580646. Smlouva se zřizuje na
podzemní kabelové vedení nízkého napětí na par. č. 72 v k.ú. Štěpánkovice.

10. Usnesení:
Rada obce schvaluje návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl VP 2019 8428 mezi obcí Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28
Štěpánkovice, zastoupenou Jaromírem Nevřelou - starostou a OSA - Ochranným
svazem autorským pro práva k dílům hudebním,z.s., s. armády 786/20, 160 56
Praha 6. Návrh licenční smlouvy se vztahuje k Adventnímu koncertu prof.
Štěpána Raka, uvedeného 8.12.2018
11. Usnesení:
Rada obce zamítá připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, zaslané
spolkem Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1.
12. Usnesení:
Rada obce zamítá žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých,
oblastní pobočka Opava, Horní náměstí 47, 746 01 Opava, o finanční příspěvek
na podporu spolkové činnosti na rok 2019.
13. Usnesení:
Rada obce pověřuje starostu Jaromíra Nevřelu jednáním s majitelem nemovitosti
č.p.117, parcelní číslo 625. Na parcele jsou dva psi předchozí majitelky
nemovitosti a současná o ně nejeví zájem. Starosta odpoví na stížnost sousedů
okolních nemovitostí.
14. Usnesení:
Rada obce schvaluje změnu v pravidlech pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, platná pro obec Štěpánkovice, příloha č.3 usnesení rady obce
16/2017 ze dne 8.11.2017. Změna se týká bodu č.1 Zakázky malého rozsahu I.,
kdy se zvedá maximální výše realizované zakázky z 300 000,-Kč na 500 000,-Kč.
Přesné znění bodu tedy bude „ Jedná se o zakázky, jejichž předpokládaná hodnota
činí nejméně 100 000,-Kč bez DPH a maximálně 500 000,-Kč bez DPH. Dále
rada schválila změnu v seznamu osob pro jmenování členů hodnotící komise pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle §18 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách takto: členové komise – Jaromír Nevřela, Martin
Peterek, Martina Chudobová, Rostislav Sliwka, Jiří Kolečkář.
15. Rozbor financování bytových domů a následná výstavba.
Rada se zabývala problematikou výstavby bytového domu v areálu
„Suchánkovec“. Rada vzala na vědomí vyjádření stavebního technika, který
vysvětlil současnou situaci, kdy při absenci realizačního projektu, nejsou některé
položky stavby zanesené v rozpočtu. Stejně tak se jeví palčivě nezateplení objektu
(materiál zdiva se nejeví v praxi, jako dostatečně izolační), kdy je toto dnes
klasickou součástí stavby. Vnitřní prostory jsou projektovány pro tělesně
postižené (vozíčkáře) a jsou pro to uzpůsobeny prostory - záchody, dveře, okenní
parapety. Není vyspecifikováno podlahové topení ani není počítáno s STA
rozvody.

16. Usnesení:
Rada obce schvaluje seznam členů Stavební komise ve složení:
Ing. Jiří Polák
Jiří Tomíček
Ing. Rudolf Nevřela
Ing. Lukáš Volný
Rostislav Sliwka
Ing. Martin Nevřela.
17. Usnesení:
Rada obce projednala žádost na odkoupení části pozemku p.č. 2154/6 a pověřuje
starostu obce odpovědí žadateli. Žadatel, který neoprávněně zabral část obecního
pozemku p.č. 2154/6 nechá vypracovat geodetické zaměření parcely (na své
náklady) postaveného plotu ke zjištění skutečného stavu, a přesné vyčíslení
zabrané plochy. Po tomto kroku, se vyjádří rada obce a postoupí tuto žádost
zastupitelstvu.

Jaromír Nevřela
starosta obce

Štěpánkovice 13.2.2019

Jiří Kolečkář
místostarosta

