Výpis ze
Zápisu
schůze rady obce Štěpánkovice č. 10/2019
konané dne 2.7.2019.
Přítomní:

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

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

1. Usnesení:
Rada obce schválila pořad schůze tak, jak byl navržen starostou obce.
1.
Schválení pořadu schůze
2.
Dodatek č.2 ke Směrnici o podrozvaze a evidenci pro zpracování přílohy účetní
uzávěrky.
3.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV –12–8014799/2
Štěpánkovice, p.č. 559/2 Kaňovský, kNN
4.
Dodatek č.7 ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního
plynu ze dne 31.12.2012.
5.
Zrušení územní studie pro lokalitu č.12
6.
Záměr obce pronajmout obecní pozemky před budovou obecního úřadu
7.
Záměr obce pronajmout nebytové prostory nacházející se v budově Slezská
520/13.
8.
Žádost o snížení ceny odpadu z Hospody Na hřišti
9.
Schválení přijetí dotace na projektovou dokumentaci Cyklostezka
Štěpánkovice – Svoboda ve výši 101.200 Kč
10.
Schválení přijetí dotace na realizaci na realizaci projektu Cyklostezka
Štěpánkovice-Svoboda ve výši 1 500 000,-Kč
11.
Výměna řídící jednotky topení kotelny Hasičárna na Svobodě.
12.
Výběr nabídky na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Svoboda.
13.
Smlouva o využití sběrného dvoru pro účely zpětného odběru a odděleného
sběru elektrozařízení.
14.
Dodatek ke smlouvě o umístění sběrného boxu.
15.
Výběr firmy na zpracování dotačního projektu Cyklostezka ŠtěpánkoviceSvoboda.
16.
Smlouva o užití Databáze geografických jmen ČR, datových sad INSPIRE a
Ortofota ČR – ČÚZK.
17.
Výběr nabídky na dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci sociálních
zařízení v mateřské škole.
2. Usnesení:
Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Směrnici o podrozvaze a evidenci pro zpracování
přílohy účetní uzávěrky č. 3/2010.
3. Usnesení:
Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi obcí
Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice, IČO 00300756, zastoupená
Jaromírem Nevřelou, starostou a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02, IČO 24729035. Smlouva se týká zemního kabelového vedení

nízkého napětí na parc.č. 561, v k.ú. Štěpánkovice, obec Štěpánkovice, za
jednorázovou náhradu ve výši 6000,-Kč + DPH.
4. Usnesení:
Rada obce schvaluje Dodatek č.7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a
odběru zemního plynu ze dne 31.12.2012, uzavřené mezi Pražskou plynárenskou, a.s.,
se sídlem Praha 1-Nové Město, Národní 37, 110 00, IČO 60193492, zastoupená
Petrem Štěpánem, manažerem prodeje a Obcí Štěpánkovice, se sídlem Štěpánkovice,
Slezská 520/13, 747 28, IČO 00300756, zastoupená Jaromírem Nevřelou, starostou.
Cena za 1 MWh je 540,-Kč.
5. Usnesení:
Rada obce schválila zrušení územní studie pro lokalitu č.12, Větrná, Územního plánu
Obce Štěpánkovice schválenou Radou obce Štěpánkovice dne 24.8.2015 pod bodem
usnesení č.16/1b).
6. Usnesení:
Rada obce schvaluje záměr pronajmout obecní pozemek o výměře 54 m2, nacházející
se před budovou Obecního úřadu Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28, parc.č. 41,
trvalý travní porost, vše v k.ú. a obci Štěpánkovice, zapsáno na LV 1213 u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.
Specifikace plochy viz. příloha č.1
7. Usnesení:
Rada obce schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory, které se nacházejí pod
kuchyní a restaurací „Na Výboře“. Nebytové prostory se nachází v budově Slezská
520/13, jenž je nedílnou součástí pozemku p.č. 40 - zastavěná plocha, vše v k.ú. a obci
Štěpánkovice, zapsáno na LV č. 1213 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště Opava.
8. Usnesení:
Rada obce schvaluje snížení ceny za odvoz odpadu panu xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxx, provozovateli Hospody Na hřišti. Snížení ceny se týká svozu odpadu
z provozovny Hospoda Na hřišti, Rybniční 558/28, 747 28 Štěpánkovice. Cena odpadu
se snižuje ze 4 574,-Kč na 1 300,-Kč.
9. Usnesení:
Rada obce bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č.12/1453
ze dne 13.6.2019, které schválilo dotaci na projektovou dokumentaci „Cyklostezka
Štěpánkovice- Svoboda“ v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ (dotační titul č.1)“ a doporučuje
Zastupitelstvu obce Štěpánkovice schválit návrh dotační smlouvy, která obsahuje
schválenou výši dotace 101 200,- Kč.
10. Usnesení:
Rada obce bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č.12/1453
ze dne 13.6.2019, které schválilo dotaci na realizaci akce „Cyklostezka ŠtěpánkoviceSvoboda“ v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ (dotační titul č.2)“ a doporučuje

Zastupitelstvu obce Štěpánkovice schválit návrh dotační smlouvy, která obsahuje
schválenou výši dotace 1 500 000,-Kč.
11. Usnesení:
Rada obce bere na vědomí stav topení v Hasičárně na Svobodě a pověřuje
místostarostu obce řešením situace. Postup řešení předloží na dalším jednání rady
obce.
12. Usnesení:
Rada obce projednala nabídky na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Svoboda a vybrala nabídku firmy Kamil Nevřela, Sádek 118, 747 75 Velké Hoštice.
13. Usnesení:
Rada obce schvaluje Smlouvu o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a
odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi REMA
Systém, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, IČO: 64510263,
korespondenční adresa Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, zastoupená Ing.
Davidem Benešem a Ing. Davidem Vandrovcem a Obcí Štěpánkovice, Slezská 520/13,
747 28 Štěpánkovice, IČO: 00300756, zastoupená Jaromírem Nevřelou, starostou.
14. Usnesení:
Rada obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu
na drobná vysloužilá elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru/ o zapojení se
do projektu zelená obec mezi REMA Systém, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická
1667/64, IČO: 64510263, zastoupená Ing. Davidem Benešem a Ing. Davidem
Vandrovcem, a Obcí Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice, IČO:
00300756, zastoupená Jaromírem Nevřelou, starostou.
15. Usnesení:
Rada obce pověřuje starostu obce jednáním a případným podepsáním smlouvy
s firmou INNOVA Int., s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice o podání
žádosti na dotaci na akci Cyklostezka Štěpánkovice-Svoboda ze Státního fondu
dopravní infrastruktury z vyhlášené Výzvy na Bezpečnost a Cyklostezky 2020.
16. Usnesení:
Rada obce schvaluje Smlouvu o užití Databáze geografických jmen ČR, datových sad
INSPIRE a Ortofota ČR sjednanou mezi Zeměměřičským úřadem, se sídlem Pod
sídlištěm 1800/9, P.O.Box 21, 182 11 a Obcí Štěpánkovice, Slezská 13/520.
17. Usnesení:
Rada obce projednala nabídky na dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci
sociálních zařízení v části mateřské školy v ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o., Zahradní 10
a vybrala nabídku firmy Zednické práce, Tomáš Anděl, Jasanová 36, 747 28
Štěpánkovice, IČ 66173621, DIČ CZ8001295456.
Jaromír Nevřela
starosta obce
Štěpánkovice 2.7.2019

Jiří Kolečkář
místostarosta

