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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPlTEtSTVA OBCE ŠTĚPÁNOVlCE
KoNANÉHo DNE 11.2.2019

Přitomn:viz prezenřnilistina 1ng ]ana KUčPrová bya omluVénal
ověřovaleéžápsu: M8r ]án Mrač€k, B. Fi|p Nyíi
Záledánižánupitenva bylo sýó]áno ve lňynu záko^á o ob.i.h č I23/20oO
zastupne]éiobčanébyliVestánovenéňiermin!rnformoVánioiéhókónáni
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slarósta obcé před]ož č]enúm,asluplenva náVrh na zménu
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7.4, Pronájém poremkú od poz€mkoÝého íondu a odkup poréňku pód
budovóu

stalona obc. informoval přitoňné o možíost] prónájmu Dozemklr vokoibýýiéhó
l'á. dooDo,eŤlo,",o
d,olFn.ó., o ople,eoáób,,
bezp]atné a oslatii pozeňky Poz€ňkový lond obci d ouhodóbé pron4úe,
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5DH Štěpánovi.e piedložilo ,astUpitektVu náVrh na podáni žádost vrám.i
dótačnihó
próBramu,,NéinveýČni dotace p.o ]ednolky dóbrovo ný.h hasičú
ob.i ]ihočeského
klaj€" Ve Výli ..a 95 ts, kč 3 minimálně 30 % oožadovánou iinančni
spó]uúčaltiobce
schváleno všéúipříioňňými.
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Vnedé]e 10 3 2019 od 15 hód vsokólóVně

7.3, slarostá obce nfórmoval přitomné ó nabidce od páná zabilky
z írmy M tkARo na
odstraněni proíoíých trúb€k kana ,a.e, nJ žákadě kt€ló bude přóVedena
výména
trubekra páíoVé(dé ka 50 m),

7.9. staro5ta óbce iníormoval přitóňné o tóm, Že lpolečno5t E,oN
a,5 žpracováVá
V §oúčasn€ dóbě proiéktoVou dók!foentaci na kabeirac
eékt.c|ésité Voh.i
7.10, stářosta ób.e iníorfooval př'lomné Ýydáni ó územniho rozhodn!ti
ke 5taVbě
ob.hVatuob.e(Vletošiim ro.ébymélná3ledovatvýkUppozemků)
7.r1, 5taroía obce inforffoval přitomné o budóuli téžbéVobécnim
lesé á zpracóVáni
dřeva z kúíovcemnapadaný.h siroňú
7-12. starosta obce níormóva piitómné o plánóVaný.h
konto|éch hvdrantú a u,ávěrů
Vódy obecniho vodóvódu

Na závěr starólta obcé poděkóVá Viem aénúmzanlpit€lltva
úča5tná ra5edániu astupiteljtva.

přitomnýň občanůžá

lry, Vládk av Ludvik
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