Výpis ze
Zápisu
schůze rady obce Štěpánkovice č. 9/2020
konané dne 22.6.2020.
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.
ZŠ a MŠ Štěpánkovice - host Mgr. Pavlásek - informace o škole.
3.
Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV, Výzva č. 02_20_080Šablony III – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové
aktivity v ZŠ a MŠ Štěpánkovice.
4.
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu do výzvy č. 12 IROP „MAS
Hlučínsko z.s. – IROP – Kvalitní podmínky pro vzdělání“.
5.
Podání žádosti o dotaci do programu DT 117D8220H - Podpora budování a
obnovy míst aktivního odpočinku
6.
Žádost o koupi pozemku - p. xxxxxxxxxxx
7.
Žádost o přidělení parkovacího místa - p. xxxxxxxxxxxx
8.
Žádost o účelovou dotaci FBC Letka z.s.
9.
Projednání podmínek přidělování nájemních bytů a zveřejnění žádosti. Příjem
žádostí do 14.8.2020.
10.
Dodatek č.1 smlouvy - projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace
ulice Rybniční, U Bartošovce, část ulice Lípová, Tylova, Slezská, Husova
v obci Štěpánkovice“ pro stupeň DUR, DSP, DRS“
2. Usnesení:
Rada obce bere na vědomí informace ředitele školy Mgr. Michaela Pavláska o chodu
ZŠ a MŠ Š Štěpánkovice.
3. Usnesení:
Rada obce Štěpánkovice schvaluje ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o. podání žádosti o dotaci
na realizaci projektu OP VVV, Výzva č. 02_20_080 - Šablony III s názvem projektu
„Šablony III – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové
aktivity v ZŠ a MŠ Štěpánkovice.
4. Usnesení:
Rada obce Štěpánkovice schvaluje ZŠ a MŠ Štěpánkovice, p.o. podání žádosti o
podporu v rámci výzvy č. 12 vyhlášené MAS Hlučínsko z.s., z Integrovaného
regionálního operačního programu s názvem „MAS
Hlučínsko z.s. – IROP –
Kvalitní podmínky pro vzdělání“ (vazba na výzvu ŘO IROP č.68 „ZVYŠOVÁNÍ
KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“) pro ZŠ a MŠ
Štěpánkovice, p.o.

5. Usnesení:
Rada obce Štěpánkovice schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu
117D8220H - Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku, s názvem akce
Sportoviště Základní školy ve Štěpánkovicích a schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o
dílo č. 12022020 ze dne 11.2.2020 s firmou ASAP Managment CZ s.r.o., , U tratě
1920/8, 733 01 Karviná – Fryštát.
6. Usnesení:
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce pozemek p.č. 514/5 neprodávat a pověřuje
starostu oslovením právní kanceláře s žádosti o spolupráci s vyřešením dané
skutečnosti a zasláním odpovědi žadateli panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
747 28 Štěpánkovice.
7. Usnesení:
Rada obce zamítá žádost p. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 747 28
Štěpánkovce o přidělení vyhrazeného parkovacího místa pro nákladní automobil
Volvo s vlekem firmy TTV Spedite spol. s r.o. a doporučuje žadateli oslovit
podnikatelé v obci s žádostí o možnost parkování na jejich pozemcích, protože obec
nemá k dispozici pozemky k parkování.
8. Usnesení:
Rada obce Štěpánkovice schvaluje účelovou dotaci pro florbalový spolek FBC Letka,
z.s. určenou k úhradě startovného a individuálních poplatků, největšího florbalového
turnaje v ČR Prague games 2020, ve výši 14 800,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
9. Usnesení:
Rada obce schvaluje Žádost o přidělování nájemních bytů v obci Štěpánkovice
lokalitě „Suchánkovec“ a schvaluje termín příjímání žádostí do 14.8.2020.

v

10. Usnesení:
Rada obce schvaluje Dodatek č.1 smlouvy sjednané s firmou VIAT, s.r.o., Lidická
700/19, Veveří, 602 00 Brno a Obcí Štěpánkovice, Slezská 520/13, 747 28
Štěpánkovice na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace
ulice Rybniční, U Bartošovce, část ulice Lípová, Tylova, Slezská, Husova v obci
Štěpánkovice“ pro stupeň DUR, DSP, DRS“ a pověřuje starostu podpisem dodatku
smlouvy.

Jaromír Nevřela
starosta obce

Štěpánkovice 22.6.2020

Jiří Kolečkář
místostarosta

