Výpis usnesení z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice
konaného dne 15. 6. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• program 31. veřejného zasedání ZO,
• ověřovateli zápisu p. Ing. Karla Syse a p. Libora Vejpustka, zapisovatelem p. Ing.
Tomáše Kubína,
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Štěpánovice
č. 44/2021,
• Závěrečnou zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Obnova místních
komunikací v obci Štěpánovice“ (v příloze),
• Společnost OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno, jako dodávající firmu
stavebních prací na realizaci projektu „Obnova místních komunikací v obci
Štěpánovice“ za Kč 4 312 584,70 bez DPH,
• přijetí neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč 50 000,- (Kč
25 000,- neinvestiční a Kč 25 000,- investiční) na akci „Vybavení obecní knihovny“,
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK076821/22/ORR (dotační
program „Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2022“),
• přijetí investiční dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč 250 000,- na akci „Přístřešek skladování inventáře pro kulturní akce a volnočasové aktivity“,
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK076531/22/ORR (dotační
program „Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2022“),
• Smlouvu kupní na nákup pozemků p.č. 586 o výměře 2 073 m2, p.č. 588/3 o výměře
1 597 m2 a p.č. 588/5 o výměře 850 m2, vše v k.ú. Štěpánovice u Tišnova od Vírského
oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí se sídlem Výstaviště 405/1,
Brno za Kč 315 500,- (dle znaleckého posudku 5162-49/2022),
• Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2021,
• účetní závěrku obce Štěpánovice za rok 2021,
• účetní závěrku Mateřské školy Štěpánovice, okres Brno-venkov,
• společnost Bartagroup s.r.o., Lomnička 97 na realizaci projektu „Přístřešek –
skladování inventáře pro kulturní akce a volnočasové aktivity“, která předložila
nejnižší nabídkovou cenu a to Kč 1 858 991,- bez DPH,
• rozpočtové opatření č. 3,
• poskytnutí finančního daru p. ……………………. ve výši Kč 20 000,- za dlouholetou
práci v knihovně,
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok
2021 a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
……………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce
Ověřovatelé:
…………………………
Ing. Karel Sys

……………………….
Libor Vejpustek

