ZÁPIS ZE ZASEOÁruÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

šrĚpÁtuovlcE KoNANÉHoDNE 29. 8. 2a22
č. 23

Přítomni: viz prezenční]istina
Ověřovatelé zápisu: lng. Michal Panský, Mgr. Jan Mraček
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 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 program:

t.

Z.
3.
4.
5.

Zahájení
Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Dodatek smlouvy č.2 na realizaci Sokolovny
Různé
5.1 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene EG.D., a.s.
5.2 Rea]izace parkoviště u školy
5.3 Návrh odměn členůmvýborů, kteří nejsou v zastupitelstvu
5.4 Návrh finančníhovýboru - ceny pronájmu Sokolovny

1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce lng. Vladislav Ludvík, [<terý přivítal všechny přítomné a požádal
o schválení navrženéhoprogramu.

§chváleno všemi přítomnými.

2. Určeníověřovatelů

a zapisovatele
Ověřovateli byli určeni lng. Michal Panský, Mgr. Jan Mraček, zapisovatelem lng. Radka
Prokešová, Ph.D.

Schváleno všemi přítomnými.

3. Schválení programu jednáníZO
Starosta obce předložil ke schválení program jednání zastupitelstva doplněný o návrh odměn
členůmvýborů, kteří nejsou v zastupitelstvu.
§chváleno všemi přítomnými.

4. Dodatek smlouvy

č.2 na realizaci Sokolovny

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dodatkem smlouvy o dílo č. 2 na realizaci Sokolovny
se společnostíPRADAST, spol. s r.o. (příloha 1) a požádal o jeho schválení.

Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č.t37l8l22

5. Různé
5.1 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E6.D., a.s.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se smlouvou o smlouvě budoucí se společností
EG.D., a.s. č. CB-001030O77O75|aOZ-ELCZ na akci ,,Štěpánovice, K t2OlL - úprava NN" na
realizaci technického vybavení na pozemku parc. č.277t/2 kú Štěpánovice (příloha 2) a
požádal zastupitelstvo o její schválení.

Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č,I38l8l22

5.2 Realizace parkoviště u školy
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkami na zhotovení parkovacích míst u ZŠa
VtŠŠtěpánovice, a to od společností:Pokrývka spol. s r.o. (příloha 3) ve výši 382 z?o Kč
bez DPH, Michal Bumba Zemní práce (příloha 4) ve výši 356 735 Kč bez DPH a H&B
PENTA s.r.o. (příloha 5) ve výši 577 693,54 bez DPH a požádal zastupitelstvo o výběr
vítěznénabídky. Byla vybrána a schválena nabídka Michala Bumby Zemní práce s nejnižší
nabídkovou cenou. '

Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č.t39l8l22
q

5.3 Návrh odměn členůmuýborů, kteří neisou v zastupitelstvu
Členovézastupitelstva navrhti členůmvýborů, kteří nejsou zastupitelé, jednorázovou
odměnu za jejich práci ve čtyřletém období ve uýši 3 000 Kč pro každéhoa tento návrh
nás]edně schválili.

Schváleno 7 přítomnými, ieden se zdrže|.
Usnesení č,t40l8l22
5.4 Návrh finančního v,ýboru - ceny pronájmu §okolovny
Zastupitelstvo diskutovalo problematiku cen pronájmů jednotlivých částíSokolovny a
jejího provozu, problematiku zabezpečeníchodu a energetických úspor. Na příštím
zastupitelstvu bude nutno projednat a schválit provozní řád a kompletní ceník všech
pronájmů Sokolovny, smlouvu na pronájem prostor bývalé nářadbvny a ceník pronájmu
prostor na fotbalovém hřišti.

Na závěr starosta obce poděkoval všem členům
zastupitelstva.
starosta obce:

lng. Vladislav Ludvík

Ověřovatelé zápisu:

lng. Michal Panský
Mgr. Jan Mraček

Ve Štěpánovicíchdne 3].. 8.2022
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na zasedání

