áPlS

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUP|TELSTVA OBCE

šTĚPÁNovlcE KoNANÉHo DNE 9,9. 20t9

č.6
Přitoúni]ý]z prezénčni lst na

ověřovatelézápku:VladmílVeith,lng,Mi.halPanský
Zas€dánizastupil€lšlva

byio svolánove 3mys u zékoíao obcich č.123/2000 sb,

zastupiteélobčanébyl!esianóVénénrérňin0inlormován oj€hokonání,
Prezen.e přiiomných zastupltelů tvoři přilohu zápisu a

s

ohled€ň

na přnomnostje

]ednániu5nášenischopné,

Navržený přogram:

l.

2,
3,
4,
5.

zaháiéní
Určeníověřovátelú rápisu, zapisovatele
schvál€ní přo8ramu
smlouvy G-projekt
sm'ouva EKo-EKo

7. VÝbělové říréníplynovod
7.t3 Růrné{!ěcné břem€no E-oN DistribUce, kamerový systém, nabídka
E,oN na p yn á e ektřinu, přechod, ceník plací, nové Webové stránky
obce, územni plán, záj€zd důchodcúna Moravu, změna
personáLního ob§azení zaměstnancú obce, znalecký posud€k

pozemek kVybudování nádrže na žadÉováníVody Vk6jině,
inforrnace o stavu lesů s ohledem na probihájící kůrovcovou
kalamitu a džlšiinfolmace tÝkájící5e stavu obce)

1, zaháj€ní
zasedánizahájilstarosta obce

2.

U

hc

VladlslaÝ LudVik, kteíý přVítalÝ!echný piilomné

lč€ní ověřovat€lů á zapisovatele

0véióVat€libyl

Urč€niMirosLáVVeiih3

n3. Mlchal Panský, zapisovate em lnE, Radka

s.hvál.no vŠeňi piítomnými.

3. s.hválení přo8ramu jednání zo

Proýam jednáni býlprotipožVánce rózšiř€n o Vě.né bř€m.ne EoN Dstribuce, nabídku
spólečnďt E,o,N ná dodávku pynu a eLektňn, znó ecký posudek pozémku Vhodného

k!rybudování vodni nádrže 3 dalši body iníormativniho charaheru Včetně lníormaci o
stavu óbé.ni.h élúsóhl€dem na kŮíoV.oVóU kaámitu, kt€íé bvly záhrnuty do bodu s.

s.hváléno všémipřítomnÝňi,

4. smlouvy G-projekt
stárostá obc€ piéd ož ] zastupiteLstvu ke schvál€ni smlouW s€ spoleinosti G-proiekt na
]nženýrekou činňósr . zpra.ování projektové iádosti o dotacl a manažerskéřheni
p.ojektu na rekoístruk.j sókolóvnv V€ Výši 90 tis, Kč lpříloha 1) a rpracováni

prójékrového2áměruodotaclnavýstavbuchodňíkůpodél5ilíicel,třidvýévýš90ti!.Kč
(přiloha 2). k fňan.oVánizakáz€k

dojd€

póUZ€

s.hvál.no3 přítomnýňi, 1 proti.

V

připadě zkkánidorací,

5. 5mlouva EKo-EKo s.r.o.

$alosla obce před oži]zastuptelsivu ke,chváLeni 5mlouVU se 9polečnoní EKo-E(o 9,r,o
na zpíacování pío]ékrovédokumentace pro vydáni územniho rozhodiuli a zaji&ěni
Štěpánovic€ -ČoV
lnžéný6[éčiniost provvdáni úzémnihó rózhodnuii ná akc
"Vranín,
á kanálžace"ve Výši2l0t s, Kč 1piiloha 3).
s.hvál.no všeml přiiomnýňi,

6. smlouwAteliéř Xlein s.ř,o.

starósta ob.€ přědložil ,astupite stvu ke 5chváleni smloUvu se společno5tíAte iér Ke n
s,í,o, ía projektovou dokumentac (pbvádé.i ploj€kt a ziskáni stáVébního povoL€ni
k lekonstrukci sokolovny (přioha a)ve výši 190 ti5. Kč ó na projektovou dokuúeňtaci
bytoVého domú (přilóha 5)taktéž Ve VýšircOris, Kč,
- s.hváléno7 příloňnými,2 5e zddeli, u§ne§eníč,2619/19,
sňlouva
"sokolovna" _
smlouvá
schváléno3 přílómnýňi, l 3é zdržél,usn*€ňíč, 2719/19.

"Bytovýdúm"

7. VýběrovéřízeníPlynovod

séznámilzasiupitelslvo sVýbérovým řizením na rea Daci pynoíikace ulic
5 unečná a Prúběžné3 nabídky na reaizac cB plyn s,i,o,, Gastop ]H 5 r,o,
PVnoinstalace s,i,o - na ákadě nabldek bvla Wbrána nrňa Gastop JH 9.ro s ne]nižši
nábidkou.énU (přilohá6),
schváleno všeml plítomnými.
starosta obc€

vě.né břemeno E,o.N distribu.e
starostá obce předložil zastupit€lsivu
8.1.

ke schváleni !mlouVu o zřizení Vécného
břemene č, cB-014330049342/0o1 se spoečnosti EoN, Dktribuce, a.9. o uminéní
nového kabelového vedeni NN ná pó,émkú ob.e Štépánovice(zTV kraviny ll.

s unečná a Prúběžná ulice) ve Výši 3500 (č (piiloha 7),
s.hváleno všémipiitomnými.

a.2. Nabidká společnosti E,oN .a dodávku plYnu a eléktřinY

)láloícoo!e,elnafi,lrast_p,tel,aó<-áb,dloU9pole(noíiLoN

oodal,u plynu
a elektřlny proodběrná místa obce Včetně polovnánistáVajicich cen společnosliFree
Jóryo! á E.oN. (přilóhá s), NáVrhLna žákladépřédlóiénénabidkV réa]žóVat žměnU
dodavatele a připr3vit smlouVu sé spoléčnostíE oN
5chváleno všeňi piitomnými.
na

stálósta obcelnforňova ,astupitestvóo projéktu piechodu pro chodce, Vsoučasné
dóbě Vyř zuje stav€bni povoleni,

sralosta obce inioímoval zastupitekrvo o pLánovaném jednáni 9,10, týkajicího se
zúénVúzeúnihop ánu a pío]€dnánííinánčniho přispěvkU účástniků(úkolz minUlého
zástupitestva) a dále o pánov.ném jednáni 13,9, týkáiiciho s€ územni srudle

starosta obce seznám zastupitelslvo snabidkou ná kámerový systéfi V€

štěoánovlcich (hřbitov, sokooVna, sběrný dVúía náÝ€s) s uLožišlěff dat na obecniň
úřadé, Ná zák adě poptáVkY obce bude osloveno k předloženinabídekvic€ fř€m,
3,6, Nové wébovéstránky

ob.€

Pan ]elnek informovalo spultěni zkulebního provožu nových webových stránek na
Webové ádrésé fřhy Ánteé, plovédeni šloleníprácovníkú obce
dalšich
záležibne.h potřebných kě spuštěnistránek v co néjkratšidobě.

a

kvybudovánívodnínádlže
starona obce seznámil žast0p téktvo s€ žnaleckým pósúdkém na ódkúp poz€mku
páíceni Čislo 55713 ýhodného kwbudováhinádrže na radržováni vodv vkrajiné ve
Vlastnictví páni Pavlové (piíloh3 9), Požádal zástupiteLstvo o odsouhla9eii odkupu
poreňku óbci na .énú70lis. lG á žáróveň póděkoval páni Pavové zá vstiícnost
3,7, znale.ký po9udek na póz€mek

§.hvál.no všémlpřítomnými.

zájeld dúchod.ů na Molavu
starosta obce inloímovalzastupité slvó o plánováném zájéždu 25.9,2019 na MóraV!

3.3,

pro dúchodce pořád3ném s podpoíou obce,
3,9, zŠá

MŠŠtěpánoýi.e

Mgr, Mrač€k inforňovalo nástupu 6 détido pívnítřídya bylo diskutovádo rodířenl
!kolkV a iko Vo dalšiproslory,

starosta ob.é infólmoval zastupitelstvo o uspoko]lvém součósném stavu obecnich
l€sů po rea izovanétěrbě kL]róVcovóhó dřéVa a p ánovaných dalšich pracech,
3.11, změňa perronálňiho obsázéní zaměstnáncú obc€

stárósta obce infolmoval zastuptehtvo

o

pé^oná

ni.h změnách, tÝkajících se

technických žaměsrnáncú obce, obec uVítá dalši zájem.e otuto činnost

slarosta obce 5eznámil za§tUpitestvo saktuálně palnýff cénikém pra.i a suŽeb
próVádéných obci Štěpánovice (piióha 10) Výše čá5rek za iednotiVé 5lúžbVbUd€
dtskútóVána ná piištímrastupitelstvu

?,14 Dóšázéní,troňkúňá.yt(losterce Šiěpánovi.e _ tlvozdé.
stélosta ob.é infóímóVal zaslup]telslvo o dosázeíi ,lromků na cyklóslez.e
Štěpánovice

_

Hvozdécjako náhřádú za Uschlé stromky podél cyklostezky.

3.14 oeratiece a dalŠÍnáměty obřanú
Na zákládě piipomínek občanúbude provedena deralDacé kanalzace a řešeny
d skutované záležjtosri,

d.ší

Na !áVěr narosla obc€ poděkova Všem alenůň žanupirékrÝá ] přitomnÝm občanúmza
úča5tn. zásedáni zanupitelstva

starorta:
afu

lng. Vl.dislav Ludvík

ěř.várdé: Vl.dimn v.ith

Ve Štépánovk,chdne

rl,9

2019

