Výpis ze
Zápisu
schůze rady obce Štěpánkovice č. 1/2020
konané dne 6.1.2020.
Přítomní:

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

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

1. Usnesení:
Rada obce schválila pořad schůze tak, jak byl navržen starostou obce.
1.
Schválení pořadu schůze
2.
Projednání návrhu rozpočtu obce Štěpánkovice pro rok 2020
3.
Projednání střednědobého výhledu obce Štěpánkovice pro rok 2020
4.
Záměr obce Štěpánkovice odprodat pozemek z majetku obce p.č. 2539 –
zahrada o výměře 29 m2 do vlastnictví stávajícího uživatele p. xxxxxxx
bytem xxxxxxxxxxxxx , 747 28 Štěpánkovice za kupní cenu ve výši 300,Kč/ m2
5.
Generali Pojišťovna a.s. - Dodatek ke smlouvě č. 1507560546 na pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu
6.
Výběr zpracovatele dotačního managementu na akci „Sportoviště Základní
školy ve Štěpánkovicích“ dle cenových nabídek.
7.
Projednání žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkup pozemku.
2. Usnesení:
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce Štěpánkovice pro rok 2020 a doporučila
zastupitelstvu obce jeho schválení.
3. Usnesení:
Rada obce projednala střednědobý výhled obce Štěpánkovice pro rok 2020 a
doporučila zastupitelstvu obce jeho schválení.
4. Usnesení:
Rada obce rozhodla o záměru prodeje pozemku parc. č. 2539 – zahrada , o výměře
29 m2, situovaného v k.ú. a obci Štěpánkovice a zapsaného doposud na LV čís. 1213
pro k.ú. a obec Štěpánkovice u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Opava, a to do vlastnictví stávajícího uživatele uvedeného
pozemku (součást oplocené zahrady tohoto uživatele), kterým je pan xxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxx, 74728 Štěpánkovice za kupní cenu ve výši 300,- Kč za m2.
5. Usnesení:
Rada obce schvaluje Dodatek č.9 ke smlouvě č. 1507560546 na pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu sjednanou s Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84
Praha 2.
6. Usnesení:
Rada obce schvaluje výběr zpracovatele dotačního managementu výzvy číslo
1/2020/117D8220 z programu Podpora obcí s 3001 – 10 0000 obyvateli pro rok 2020
v rámci dotačního titulu 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury,

s názvem akce „Sportoviště Základní školy ve Štěpánkovicích“, společnost ASAP
Management CZ s.r.o., Karviná – Fryštát, U Tratě 1920/8, 733 01 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Toto rozhodnutí je podmíněno schválením zastupitelstva obce
dne 10.2.2020 o podání žádosti.
7. Usnesení:
Rada obce vzala na vědomí žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxx, Štěpánkovice o koupi pozemku z majetku obce Štěpánkovice p.č.
514/5 jiná plochav kú Štěpánkovice z důvodu přičlenění k vlastnímu pozemku p.č.
510/1 z důvodu výstavby RD, jako příjezd k pozemku a postupuje tuto žádost
k projednání Zastupitelstvu obce Štěpánkovice.

Jaromír Nevřela
starosta obce

Štěpánkovice 6.1.2020

Jiří Kolečkář
místostarosta

