zÁpls zE zAsEoÁruí znsruplTElsTvA oBcE
šrĚpÁtvovlcE KoNANÉHoDNE 6.6. 2022

č.2L
Přítomni: viz prezenčnílistina

Ověřovatelé zápisu: lng. Jana Kučerová, lng. Michal Panský
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
Zastupitelé i občanébylive stanoveném termínu informováni o jeho konání.
Prezence přítomných zastupitelů tvoří přílohu zápisu a s ohledem na přítomnost je jednání
usnášení schopné.

Navržený program:

t.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
Závěrečný účetobce a svazku obcí Lišovsko
Učetnízávěrka obce a školy
Schválení dodatku smlouvy č. 1 -HYDRO & KOV s.r.o,č. 1 (smlouva Pradast, spol. s r.o. přesunuta na dalšízastupitelstvo)
Schválení pracovního místa
Plán obnovy financování ČOV a vodovodu
Smlouva hasiči
Různé
9.1. Navýšení kapacity ZŠa MŠŠtěpánovice
9.2 Prodej plechové haly (hangáru)
9.3 Nákup pozemku pod novým sběrným dvorem
9.4 Prodej pozemku pro stavbu trafostanice
9.5 Počet zastupitelŮ pro nové volby do zastupitelstva 23. a 24.9.2a22 a počet volebních
okrsků
9.6 Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek
9.7 Analýza nákupu energií
9.8 Softwarová aplikace APPS|STO
9.9 lnformace o běžícíchinvestičníchakcích

1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce lng. Vladislav Ludvík, který přivítal všechny přítomné a požádal
o schválení navrženéhoprogramu.
§chváleno všemi přítomnými.

2. Určeníověřovate!ů a zapisovatele
Ověřovateli byli určeni lng. Jana Kučerová, lng. Michal Panský, zapisovatelem lng. Radka
Prokešová, Ph.D.
§chváleno všemi přítomnými.

3. Závěrečný účetSvazku obcí Lišovsko

Na základě projednání zastupitelstvo Obce Štěpánovice schvaluje závěrečný účetDSO

Lišovsko, který je přílohou č. ]. tohoto zápisu.
Schváleno všemi přítomnými.

4. A) Závěrečný účet,účetnízávěrka obce Štěpánovice
Na základě projednání zastupitelstvo obce Štěpánovice schvaluje závěrečný účetObce

Štěpánovice za rok 2021 se zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2021 (příloha 2)
souhlasí s celoročnímhospodařením bez výhrad. Výsledek hospodaření za rok 2O2t je
8 534 757 ,7a Kč. Zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ

-

uvedených ve Zprávě o r,nýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok ?02t (viz příloha 3
strana 2 a 3 Lprávy o přezkumu hospodaření za rok 2021|: Zastupitelstvo obce schvaluje

dodatek č. ]. Smlouvy na dodávku stavebního díla Malý Vranín (příloha a) a dále ZadavatelObec Štěpánovice uveřejní (při dalšíveřejné zakázce| na profilu zadavatele smlouvu
uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě projednání zastupitelstvo obce Štěpánovice schvaluje ročnírjčetnízávěrku Obce

Štěpánovice za rok 2021dle protokolu o schválení účetnízávěrky (příloha 5) a převedení
výsledku hospodaření ve výši 8 534 757,70 Kč ve schvalovacím řízení z účtu43]. na účet432

- výsledek hospodaření minulých účetníchobdobí.
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. Ltgl6122

4.

a) Účetnízávěrka zŠa MŠŠtěpánovice
Starosta obce předložil členůmzastupitelstva ročníúčetnízávěrku za rok ?02L lákladní a
mateřské školy Štěpánovice. Výsledek hospodaření ZŠa MŠŠtěpánovice činil 289,61 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo ročníúčetnízávěrku ZŠa MŠŠtěpánovice dle protokolu
ó schválení ročníúčetnízávěrky ZŠa MŠŠtěpánovice za rok 2021 (příloha 6). Následně byl
schválen hospodářský výsledek ve výši 289,6t Kč a jeho rozdělení do fondu odměn ve výši
100 Kč a do rezervního fondu ve výši L89,6t Kč. Dále byl schválen zastupitelstvem odpisový
plán. na rok 2022 (příloha 7) a možnost přijímání a využívánísponzorských darů k rozvoji
činnosti.
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení t'20l6122

5. Schválení dodatku smlouvy č. 1 - HYDRO & KOV s.r.o.
Starosta obce před]ožil ke schválení zastupitelstvu dodatek č. 1 Smlouvy na
stavebního díla Malý Vranín (příloha a).
SchváIeno všemi přítomnými.
Usnesení lzll6122
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6. Zřízení nového pracovního místa

Starosta obce informoval zastupitelstvo o veřejné výzvě týkající§e zřízenínového
administrativního pracovního místa pro Poštu partner Štěpánovice a obecní úřad
s šestihodinovou pracovní dobou a požádal zastupitelstvo o schválení tohoto pracovního
místa od 1.9. 2022.
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. L22l6l22

7. Plán obnovy financování ČOV a vodovodu
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s aktualizací plánu finančníobnovy vodovodŮ a
kanalizací na období 2022 až 2031 (příloha 8) vypracovaným společnostíČrVRr a.s. a
požádal o jeho schválení.
Schváleno všemi přítomnými.

Usnesení č.12316122

8. Smlouva hasiči
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o pronájmu pozemku č. t96l3, o
výměře 6848 m2 v k.ú. Štěpánovice mezi Obcí Štěpánovice a SH ČVtS Sborem dobrovolných
hasičůŠtěpánovice (příloha 9). Na základě připomínek zastupitelů bude smlouva
dopracována a znovu projednána na příštímzasedání zastupitelstva..

9. Různé
9.1. Nav,ýšeníkapacity ZŠa MŠŠtěpánovic
Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání a ke schválení navýšeníkapacity
počtu dětí v MŠo 15 dětí na 92 dětí celkem od 1. 9. 2022. Pro zvýšeníkapacity bude
využita třída MŠs kapacitou 15 dětí, která po přístavbě nové třídy MŠv srpnu 2021 není
využita.
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. 12416122

9.2 Prodej plechové haly (hangáru}
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem prodeje plechové haly u Sokolovny
prostřednictvím realitní kanceláře Třeboňská realitní s.r.o. za nejvýhodnější nabídku
získanou v dražbě a požádal zastupitelstvo o odsouhlasení.
§chváleno 8 přítomnými, ieden je proti.
Usnesení é. L25l6l22

9.3 Nákup pozemku pod novtým sběrným dvorem
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s možností odkoupení pozemku č. 216/1, k.ú.
Štěpánovice od Státního pozemkového úřadu oceněného na 1367000 Kč (příloha 10) a
požádal zastupitele o vyjádření. Záležitost se odkládá na příštízastupitelstvo.

9.4 Prodej pozemku pro stavbu trafostanice

Starosta obce seznámil zastupitelstvo sŽádostí

o

prodej pozemku

č. 2777/t

k.ú.

ŠtěPánovice sPoteČnosti EG.D, a.s. potřebného pro stavbu kioskové trafostanice
UF 2536
(příloha 11) a požádal zastupitele o schválení prodeje.
§chváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. t26l6122

9.5 Počet zastupitelů pro nové votby do zastupitelstva 23. a 24. g.2o22

Starosta obce PředloŽil k projednání a ke schválení návrh jednoho votebního
obvodu a
zachování počtu zastupitelů na aktuálních devíti členech pro dalšífunkční
období.
§chváleno všemi přítomnými.
Usnesení č.t2716122

9.6 vnitřní směrnice pro zadáváníveřejných zakázek
starosta obce seznámil zastupitelstvo s novou verzí směrníce pro zadávání
veřejných
zakázek pro obec Štěpánovice (příloha t2) a požádal o její schválení.
Směrnice je
v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č. t37
/2006 sb.

§chváleno 8 přítomnými, jeden se zdržel.
Usnesení č.12816122

9.7 Analýza nákupu energií
lng. Panský seznámil zastupitelstvo se stavem smluv týkajících
se energií a prognózou
vývoje cen za odběry obce a navrhl praktická opatření k minimalizaci
dopadů (příloha
13).

9.8 Softwarová aplikace APPS|STO
ZastuPitelstvu bYlY Představeny technické možnosti aplikace pro
mobilní telefony
AppslsTo s možnostívyužitípro potřeby obyvatel obce Štěpánovice.

9.9 lnformace o běžícíchinvestičníchakcích

Starosta obce informoval o probíhajícípřestavbě sokolovny a realizaci
nových chodníků.

Na závěr starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva za účast
na zasedání

zastupitelstva.

starosta obce:

lng. Vladislav Ludvík

Ověřovatelé zápisu:

lng. Jana Kučerová

lng. Michal Panský

Ve Štěpánovicíchdne 8. 6.2O2Z
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