ZÁP|S ZE ZASEDÁNÍ ZASTUP|TEISTVA OBCE

šTĚPÁNovlcE KoNANÉHo DNE 16. 12.2019

č.8
Piítomn : Viz prez€nčni listina
ověřoVate é žápisu] V ádiňírVeith, Bc FilipNyiri
Zasédánízastup tektvá by o §Vólánove 5úV5]u.ákona o obcich č,12al2000 sb,
za§t!pite|é občanébyl ve stanoveném terminU nlóímovánioleho konání
Prezence přitomnÝch zastUpitelů tvoiípřílohu zápisu a s oh edem na piitómnostjejediáni

2, UlčeníoVěřovatelůzápisu,

3

4.
5.

6

zapisovate e
5chVálení pro3íamu
Rozpočet obce 2020
Nákup pozemků pod kómun ka.em
sm|ouvaG píó]ekt (třídaveškoLe)

7. smérnice.adávániveřejnýchzaká2ék

3.
9,

obecně závazné Vyhláškv ob.e o místnich poplatcich
RožpočtoVá ,měna (plynofikace)
10,Rúzné

1. zahájení
zásedániuaháiilstarosta obce lng, Vlad sláV LUdVík, ktelý při!ílalvšechnV přitomné.

2. Uřč€ní ověřovatelů

a

zapisovatele

ověřoV3tel by]iurčénVadimřVeithaBc,FiipNyirl,zapisovatelemng.RadkaProkešová,
s.hváléno všemi příromnýňi-

3, schválení protramu jednání zo
sbíosta óbc€ před oži ke

5.hÝá eníplogram jednáni zastupitelstva,

schváleno Všeňi pňtomnými.

4. Rozpočet obce 2020
starosta obce předložil íozpoč€t na íok 2020 (příloha 1). Nálrh íozpo&U óbca a oso byl
vyvěšen na úřední dés.e po dobu !51i dnú, Rozpočet je koncipóVán jako 3chodkový z
důVod! nelpotřebovaných linančníchprostředků zíoku 2019, obsahuje rozvojové prosíamv
obce ha rok 2020 a pokrývá Všechny mándatorníVýdaje (přijmy celkem

16 660000, Kč, Výdaje.elkem 19 066000,- (č, rozdil bude klvtý přebyt|em financováni
z letošního,ok! 2400 000,_ xč), Vrámciiohoto náVíh! byipřitomní s€známen sĎávrh€m
rožpoČtuzŠ3 MŠŠtěpánoÝ]ce vČetně MŠzvikov ýe výŠi1oooooo, KČ (piíoha 2) a
rozpo&€m Dso 5 předpok]ádanÝmi ýýdaji i přijmy Ve výš 221 5oo, Kč (přiloha 3),
schváleno všeňi přítomnými.

5. Nákup Poleínkůpod komunikacemi
starostá obce předož] zastlpitéktvu ke schváeni náklp a Výměn! po,éňkúpod
konunikacemivUlc skal.ká (přiloha4), NákUp bude realnován

schvál€no

za cénu óbwkloutj,50,,](č

vš€ňl plítómnými.

6. smlouva 6 - projékt (třída v€škole)

staróšla obce předložil zastupitelívu ke schvál€ní §mlouVu 5e spol€čností G - prójekt na
zhotoveniploj€ktovézámělu NoVá učebna zŠŠtépánovce(přiloha 5)veÝýš 90ooo,_ Kč
§chvá l€no všeňi piítom ným i.

7. směrn i.e ,adávání veř€iných tákárék
siarosta obce nlormoval lastlpitestvó . problhajici aktlali.aci 9nělnice
Vz.to

na

zádáVánl

vědoňi viemi piltomnýňi,

8. obécně závazné whlášky obce o místníchpoplatcích
zastup]telstvo obce na svém ,asedáni íUšloWhlášku é.2/2a17 ze dne L7.12.2o72 a
Whlášku ó,2 /2018 ze dne 2.5,2013,
starosiá obce předložil členOm zastupitestva keschVáleni ityři nové Vyh ášky o místnich
poplatclch, kteíénahládJ ďúšenévyh]ášky:
. obecné žáVarnouWhlá!kú obceíépánóV.eč.2/2o19, o mi§tnlm poplatkU ze psů (ořllohá 6),
. obé.ně záVaznou Whlášku obce Šlěpánov.e č 3/20x9,. hGtnim pop atk! za Uživániveřeiiého
plo$renýVllpřioha 7),
. obe.ně záVa,ná Vyháška obce Šiépánovice č.4/2019, ó mistnim popatku za provoz syíému
9hromárdbváni sbérú,přepraVy, tříděni, využiVáni a odíraňóVání komunálni.h odpadů (přioha

t

3),

obecnó žáVazná Vyh áška ob.eŠtěpánov.e č 5/2o19, ó mísinim poplátku z pobv,tu (přiohá 9),

s.hvál.ió všěmi přítohnÝmi,

9. Rozpočtová rměna (Plynof ikace)

starosta obce před óži ke schvál€ní zasiupii€lstvu rozpočtovou změnu čGlo 1612019V€ Výši
516426,_ Kč z důvodu reaizace plynovodni pihojky pró óbvtné domy zTV (ravlný ll,
§.hvál€no

vtemi piítomnÝni.

10.

Rú.né

starosta obce V bodě rúznéinformova noveie naříz€niVády č.3!3/2017 sb, s.hválené na
zasedánivlády 9,12,2019 o Výšiodměn členúzástupitelstev a úz€mnich správnich celkú,
Dósavadni aástky byly navýšenyo 10 %5 účinnostíod1,1,2020.
s.hvál€no3 přitomnÝni, j€den se rdržét,

starosta ób.é v bodě různéinformoval zast!pite stvo o LjspěšnékolaUda.i či5tičky,dále o
píobém€.h 5e zpracovánim prój€ktových doklm€ntaci pánóVáných staveb, kabe zaci
ko]em hlavní §lnic€, která je plánowná spoU §Výnavbou chodníkú, plánované iěžbě
kůróv.em napadených stíomů v lese ná přlštlíok, o postupu oplavVe sběrDéh dvoie, nové
Výstavbě haly společno{ Best, ředaktorce nových WebóVých strán€k a vánočnim koncert!
v nGtnim kost€l€,
Dále byla d skutována možnóst posíláii obecnich hlášenísMs občanúm,

řlenúm za{UpiteIstva i pniomnyň obtanúň za
2010.

ověřov.télé: vladňírvéith
Bc. Fil]p

Nyři

Ve Šiěpánoviclch dne 13,12,2019

