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zE zAsEDÁNí z.AsTuPlTEtsTVA oBcE ŠTĚPÁNovlcE
KoNANÉHo DNE 24. 6. 2019

č.5

Přitomni: Viu prez€nčni listina

ověřovare|é žáp sU: Jós€j F ktús,ln3 laná KUčeróVá
Zas€dáni?anupitelslva by o svolliove 5my5 u zákona o obcich č,123/2000 sb
Za5tupitelé občanébyl Ve stanov.néňrérninúinfórňoVán o j€hokonání,
Prezence piitómných zaslUp]télůtvóřipřilóhu zápisu a s ohled€m na přatomnonjé
]édnáni Usnášédi schopné

Navržený program:
r. zahájení

2.
3.
4.
5.
6.

lčéníověřovatelů zápisu, zápisovatei€
schvál€ní pro8ramu
schvál€ní smlouvy o vÝměně pot€mků s.ířkví
NákuP Pozemku vlanín
U

Projednáníaschválení

5,1. Ročnl účetní,ávěrky obce ŠtěPánovice z. rok

2ol8

6.2. řvěrečného účtuob.e Šrěpánovlce zá rok 2018, se zprávou o
př€rkumu hospodař€ní 2a řok 2018
6.3. Ročníúčetnízávěrku a !ávěřečný účetDso Llšovsko,a rok 2018, se
zPrávou o přezkumu hospodařeníra rok 2018

7. Žrdost o po§kYtnutí dota.e klubu stólniho teňisu
8. Rozpočtová změna č.8
9. schváléní dáru božímuka
lo.Berúplatný přévod parcely č. 216/5 od Pozemkového úřadu
ll.schválení pořízení lměnv č. 2 úrémníhoplánu
lz.Prorednání náwhu přestavby sokolovnY
13.Různé

l.

zaháiení

2asedáni rahájil srarosta obce lng,Vladislav L!dvik, kerý přivital Všechny piitomné,

?,

Ur.eňl ovělovalelú á zapisovalel€
oVěřovaleli bVli Určeni lósél Fiktu9 a lng Jana Kuče.ová zapisovatelem lnc Radka
s.hváléňó vš.mi piitomnými.

jed nání zo
Pr4ram ]édnáni bý protj pozván.e rozliřen o bezúpiatný převod parcey č, 216/5 ód
PozemkoVéhoúřadu,schválenípoiizenizměnyč, 2 ú,émnihó pánú,
s.hvál€no vŠemi pňtomnými,

3. schválení protramu

4, schvá lení smlouvY o výměně pozemků s.írkví
starosta obc€ piedložil žastuptelstvu ke lchÝáeíi sffěnnou smouvu spojenou sé

smlouVou darovaci o výméně pozemků s cirkvi (při oha 1),
s.hválenó 7 přítomnými, zdržélšé1.

5. Nákup poremku vránín

s€ znáéckým posudkeó o obvvklé ceně
(přiloha
nemovitost č.4295_45/2019
2), tÝkaii.ise pozeňku paí..26a7/\2, d eLý č. Jo9
v katastrálniú Úzeňi ŠtépánoviceTento poz€mek bude sloužir k ýýstávbé Čov vranín,
cena pozemku bYla d é pósudku stanovéna na 116280,_ Kč staíosta obce požádá o
ódsoúhlaséniódkoupenitohotopozemku z.stanovenou cenu,
schvál.no viémi přítomnými,
staíosB obc€ seznámi zaslupit€klvo

6, Projednáni a ,chváleni Roani účetnizávěrky ob.e ŠtéPánoviceza rok
2o1E, schválení závěr€čného účtuobce Štěpánovi.€ za rok 2018 a
schválení úč€tňí závěrky a závěrečnéhoúčtuDso Lišovsko žá řok 2018
5.1. Ročníúčetnízávělká ob.€ Štěpánovke za rok 2018
Na žák adě píojednání za*upreklvo obce Štěpánóv c€ schvaluj€ účernížávělku obc€
ŠtěpánóVic€za rók 2o13dleprotokóU o 5chVáleniúčetnizáVěrky(přioha 3), přéVédeni
Výnedku hospodaienive výši 7195 340,45,, Kč Ve schvalova.ím řnení žúčtu431 na
u:e,rt2 vý\ed"lho.poda:e, ínUl}.hL."--,hoódob
schválěĎo všémipiítonnÝnl,
6.2. závěrečnÝ účetobc€ Štěpánovice za
přezkumu hospodářenízá lok 2018

rok 2018, se zprávou o

Na základě projednánízaýluptehrvó obcé Štěpánovice schvaluje závěrečný účetobce
z3 rok
lařilohá 4)štépánoviceza rok 2013 se zpráVou o pře,kum! hóspódář€niobce
2013 souhla5ís celoročnímhospodaiením bez výhrad
ZáltUpit€krvo obce přijalo opaiienik nápravě chVb a nedoslatkú uvédenÝch Ve zpráVě
o Výsledku

přezkoumání hospodařeni ob.e za rok 2013:

{astuptektvoobcerozhodnéonabvtiapievoduhmotnýchnéúovLtýchvéci,
územnicelekdodřžipóstupúčtovániodouhodóbémhmótnémmajetku,
_úžémnicéek dodržípo51up piiocéňoVánimaietku V50uLódU sé žákoném á doddi
obsahové vvm€2eni

podrozvahových účrů,

-úzémnicel€kWtvořianólyti.kéčleněníúčtúsouLadu
sčús701,,aznan€ná
íule(ne jáýV ňdjelIJ d.4d-tů v,r\e^-L,liř,oJpi..,
,územni celekvttvořiana yt.ké účtVplo majetek zatižený záíaýnim píáVém,
,územni cé ékdodrži.bsahovévyme?eni polóiky rózvahyA 1,6 Dlobný
dlouhodobý hmótný majetek,
9. hvá leno

6.3.

vš.mi piitoh nýň i.

Ročn í účétní
u.ávěrku a závěrečný účetDso Lišovsko za rok 2018, se

zP.ávou o přerkumu ho§podařenízá lok 2018
Na rákladě projednáiižašrUp]i€hrvo obce Šlépánovi.eschValuj€

ÚčetnizáVěrku a
závěíeanÝúčerDso L]šovsko (přiloha5)3ežpláVóu o přezkumu hospodařeniza rók
s.hvále n. všem i

7.

p

řítomnÝmi,

Ž.do§t o poskvtnuti piírpěvku klubu 9tolnÍhot€nisu
siarosta óbc€ př€dložll zastupitestvu kodsouhlaseni poskytnuti plGpěÝkú Ve Výii
10 000, KČ klubu stólnihóten]su naj€hoČ]nnost
s.hvál.ňó všemi přitoňnými.

8.

Rolpoňová změná č.8

slaíosta obce před oži žastuptektvu ke 5chVáleni íožpočióvoUzměnU č, 3,1ýkajicí 5e
náVýšéni nnančnich prostředkú na ópravu kanaltac€ v€ Výšl 27]900,_ lG a návýšeni
píostředkú na kalámirnítěžbu V e5e Vé výšl 135 000,- kč (piiloha 6)
s.hválenó všemi přítomnýnl.

9.

§.hválenídáru Božímuka

Ná základě vÝsledkú auditu ža íok 2013 starosta obcé přédožil zastuptelslvu ke
(h!álénidáróvácism]ouvum€zlňanreiLéšlinovÝm a obciŠtépánovice lpřílohá 7)na
jednu poov nu Boží.hmuk U rykloslezkydo Hvožd.éna hran cipozemkú paíc č 1255a
č.279ol2, Na zákLaděté1o smlóUw obec naby
s.hvál€no vŠeňi piítomnými.

a

ideálnipolovin! těchto Božich muk.

10. B€zúplátný Přévod Parcelyč.21515 od Pozémkového úřadu

óóre ďed|o.| -. t.ptrel,!,

l" ,,h,"., p,",o; pcl.e\ i,

__b/s od

'áró,lá
PozemkovéhoúřadUnaob€
cŠrěpánovicÉ,kteláie50učástikomunikaceké,,KraVinúň"

s.hváleno všemi přitoňnýni.

11. změna č,2 Územního Plánu obce Štěpánovic€
starósta ób.é předlož]l žastupitélstvu ke schvá€ni násl€du]ici
p ánu obce Šlěpánovice (při oha 3).

změnú č 2 Úzeňního

28tUpirékfuo obce rozhoduj€ vsou adu s § 44 zákoná č 133/2006 sb, o územnim
pláíováni a stavebnim řádu o poři€ni a žpíacovánizměny č. 2 územniho plánu
Štěpánovice zkrácěným póstupem pořizénipodlé §55a zákona č 133/2006 sb, Ve
znéni pozděj!ích předpi5,),

zaíupiiéhtvo obce ulčuje zastupiteé, ktérý bUdé spolupracovat

pořizovatelem
úZemně plánovacídókumentace podle §6odstavec5, pGmene l zákona č.183/2006
5b, ve Vazbě na § 47 odstavec 1a 4, §5l odnavec 1a § 53 odstavéc 1, pana
siaro§lu vládklava Ludvika.
zasiupitektýo ob.e na zákládě § 6 odstavce 6 pismené b, zákóna i, 183/2006 sb,, o
úzeňnímpánováni a stav€bnim řádU, póvěřújé poři.ovánim ZměnY ó 2 územniho
plánU Štěpánóvce Plojektový ateliér AD s,r,o,, HUsova a, ČeskéBudě]ovicé
zóstoupeného ln€, Arch, Jaroslav€m Daňkeň
žaslupilektvo óbce ehvaluje ]ako rplacovatel€ změny
územnihó plánu
ŠrěpánoÝ].e- Prcj€ktoýý ateliér AD 5.r.o., Husova 4, Č€ské Búdě]óvice zaíoupeného
lnE,Arch. JárosáVem fuňkem
s

č,2

zá§lup]lelé š.hÝá

úii,fiěnu s podminkou úhrady piíslušnéčástiVýdaiúpodnikateskÝml

s.hvál.no 6 příloňnými,2 proii,

U'n.senl2zl5h9

12. Projednáni návrhu přestavby sokolovny
starosta obce sežnámil zastupite e s alchlektonickóu šlud i návrhu přestavby sokoovny
(při]oha 9), o romto návrhU zástupilehtvó dilkutovalo závěrem byo odsouhla§€no, že
v prunifázidojdé póUze ksaňostatnému řešenistřechy, která jé V havaíjnim stávu
s.hváleno všemi plítomnými.

13. Různé

Vtomto bodě staíosta obce iníormoval zaslupitee a óbčanv ó žiskáni neinvestičii
dotace pro sDH Štěpánovic€ v€ výš 66000,- (č od Jihočeskéhokraje, dá e posk!,t
informace] owebových stránkách, oprodejidřeva občanům, oVýpovědism úVeektrické
energie společnosti FREE FoR YoU (přédpókádaný pievod kjiné společnostl za 6
měsicú),opřípláVěnovétřidy mateiské lkoVafungovánisběrnéhodvoía

Na závéí štárosta obce poděkoval všem čenůmzastupitéstva ipřitoňným občanúmza
účastna zasedání zastuptektva,

slarortá:

lnB,VladislavLudvik

ověřovátélé: Joséf Flktus

Vé ŠrěpánóVicích dne 26 6.2019

