Výpis usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice
konaného dne 30.3.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

ověřovateli zápisu p. Erika Oplta a p. Stanislava
Helana, zapisovatelem p. ing. Tomáše Kubína.

•

program zasedání,

•

prodej pozemku p.č. 438/2 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře
186 m2 za Kč 250,-/1m2 tj za Kč 46 500,- p. ……………..,
s tím že veškeré výdaje související s prodejem hradí kupující.

•

rozpočet obce Štěpánovice na rok 2016,

•

rozpočtové opatření č. 1,

•

příspěvek MŠ Štěpánovice na provoz ve výši Kč 279 000,-.

•

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Štěpánovice
na roky 2017-2018.

•

účetní závěrku obce Štěpánovice za rok 2015.

•

účetní závěrku Mateřské školy, Štěpánovice, okres Brno-venkov,
příspěvkové organizaci za rok 2015.

•

podání žádosti o dotaci z programu: „Dotace na udržování a obnovu
kulturního dědictví venkova, podprogram:“16.D. Podpora pro vytvoření
nebo obnovu místa pasívního odpočinku“ na SZIF-RO Brno.

•

podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.

•

cenovou nabídku na zpracování provozního řádu – vodovodní síť.

•

cenovou nabídku na pojištění.

•

proplacení výdajů za autobus na divadelní představení dne 20.5.2016
a na výstavu do Věžek, dále výdajů spojených s uskutečněním „Dne
knihy“ a pálení „čarodějnic“

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

bere na vědomí informace Ing. Pavla Šudáka.

•

zápis z jednání SR MP 24.2.2016 a VH MP 24.2.2016.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:
•

k podpisu všech schválených smluv.

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním výpovědi Smlouvy o nájmu
vodohospodářského infrastrukturního majetku a jeho provozu uzavřená
s VOV, Zelný trh 331/13, Brno

Usnesení č. U5/2016 ze dne 3.2.2016, kterým zastupitelstvo obce schvaluje
příkazní smlouvu se společností PROMEA s.r.o. Brno a pověřuje starostku
k podpisu příkazní smlouvy se ruší - žádost o dotaci v rámci dotačního
programu JMK „Program rozvoje venkova Jmk pro rok 2016“dotační titul :
Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě vypracovala a zaslala starostka.

Ostatky 2016 „– od občanů bylo vybráno Kč 13020,-, které budou použity
na „Dětský den“.
Tímto děkujeme všem, kteří přispěli a všem, kteří se zúčastnili průvodu.

……………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé: …………………………

……………………….

Erik Oplt
Helan

Stanislav

