zÁpls zE zAsEoÁruí znsruplTrlsTvA oBcE
šrĚpÁruovlcE KoNANÉHoDNE 7.3.2a22
é.20
Přítomni: viz prezenčnílistina

Ověřovatelé zápisu: Josef Fiktus, Vladimír Veith
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno ve smyslu zákona o obcích č. ].28/2000 Sb.
Zastupitelé i občanébyli ve stanoveném termínu informováni o jeho konání.
Prezence přítomných zastupitelů tvoří přílohu zápisu a s ohledem na přítomnost je jednání
usnášení schopné.

Navržený protram:
1. Zahájení
2. Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
3. Schválení programu
4. lnventarizace k 3t.L2.202l
5. Věcné břemeno EG.D.
6. Dotace SDH
7. Výběrové řízeníchodník
8. Různé

1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce lng. Vladislav Ludvík, který přivítal všechny přítomné.

2. Určeníověřovatelů

a zapisovatele
Ověřovateli byli určeni Josef Fiktus, Vladimír Veith, zapisovatelem lng. Radka Prokešová, Ph.D.
Schvá|eno všemi přítomnými.

3. Schválení programu jednáníZO

Starosta obce předložil ke schválení program jednání zastupitelstva.
Schváleno všemi přítomnými.

4. lnventarizace

k 3L.L2.2O2L

Starosta obce předložil ke schvá]ení zastupitelstvu výsledky inventarizace k 3t.I2.2O21,. Starosta
gbce seznámil přítomné s průběhem a s obsahem inventarizací 2O2L, nebyly zjištěny žádné
odchylky a žádná opatření k průběhu inventur pouze došlo k vyřazení nepotřebného drobného
majetku. Stav majetku byl zaznamenán v inventarizačnízprávě (příloha 1).

Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení é. Ll4l3l22

5. Věcnó břemeno EG.D.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo a předložil ke schválení návrhy smluv o věcném břemeni
se společnostíEG.D., a to:
DVK (příloha 2)
a) Návrhy smlouvy o věcném břemeni č.: CB-014330059198/001
vnávaznosti na dokončenístavby,,Štěpánovice, R27Lh. úprava NN" vsouladu se
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene č. 1030059O03.1Oa2 uzavřené
dne 10.6,2020;
DVK (příloha 3) b} Návrhy smlouvy o věcném břemeni č.: CB-014330061842llOL
vnávaznosti na dokončenístavby,,Štěpánovice, K2L9/20 - úprava NN" vsouladu se
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-00].030062139/002
uzavřené dne 7. 1"0.2020;
DVK (příloha 4) Návrhy
smlouvy o věcném břemeni č.: CB-014330063446/00t
c)
kabel NN" v souladu se
v návaznosti na dokončenístavby ,,Štěpánovice, K t96/t
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene č. CB-003.030063268/001
uzavřené dne 16.1.2021;
DVK (příloha 5) d) Návrhy smlouvy o věcném břemeni č.: CB-014330062661l0O1
v návaznosti na dokončenístavby ,,Skalice, K 1819 - kabel NN" v souladu se Smlouvou o
smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene č. CB-0014330062661,/001-DVK uzavřené
dne 15.12.2020;
Schváleno všemi přítomnými.
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Usnesení č. tl3l3l2z

6. Dotace SDH

Starosta obce informova] zastupitelstvo o podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace
Jihočeskéhokraje pro sbory dobrovolných hasičůobcí v rámci DotačníchprogramŮ
Jihočeskéhokraje pro rok 2O22 na pořízení požárnítechniky a věcných prostředků (příloha 6)
ve výši 89100,- Kč (z toho požadovaná dotace z rozpočtu Jihočeskéhokraje 60000,- Kč,
spolufinancování obcí 29100,- Kč).
§chváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. LL6l3l22

7. Výběrové řízení chodník
Starosta obce informoval zastupitelstvo o uýsledcích výběrového řízení na zhotovitele stavby
,,Štěpánovice - chodník podél l/34 od ul. Polní - konec obce". Starosta obce seznámil
zastupitelstvo s nabídkami následujících firem: STRABAG a.s., K-BUlLDlNG CB, a.s. (příloha 7).

Vybrán byl

K

-

BU|LD|NG CB, a.s.

Schváleno 8 přítomnými, 1 se zdržel.
Usnesení é.tL?l3l22

8. Různé
8.1 Smlouva o v,ýpůičceč. 34lLRlV4-2022

starosta obce informoval zastupitelstvo se smlouvou o výpůjčce č.3alLR/va-lozlpro
akci
,,ŠtěPánovice - chodník podél l/34 od ul. Polní - konec obce" na dobu určitou (příloha 8),
jedná se o bezúplatnou výpůjčkudo 31.1,0.2023.
§chváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. Lt8l3|22

8.2 lnformace o dění obci
Starosta obce informoval zastupitelstvo o postupu prací při přestavbě Sokolovny
a stavu
doPosud Podaných Žádostí o dotaci i stavu jednání na akci čov vranín). Dále informovat
o
možnosti pomoci pro ukrajinu ve spolupráci s Diecézní charitou (příloha 9).

Na závěr starosta obce poděkoval všem členůmzastupit

zastupitelstva.

starosta obce:

lng. Vladislav Ludvík

Ověřovatelé zápisu:

Josef Fiktus

vladimír veith
Ve Štěpánovicích dne 9.3,2022

za účastna zasedání

