Usnesení z 37. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 30.11.2017.
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění.
ZO projednalo a schválilo:
-

Příkaz k provedení inventarizace majetku obce.
Návrh rozpočtu pro rok 2018.
Žádost o povolení napojení na kanalizační řad obce z p.č 248/3.
Změnu rozpočtu č.12.
Návrh na finanční podporu Vánočního běhu dne 24.12.2017
Návrh na návštěvu občanů k životnímu jubileu po dovršení věku 70 let.
Návrh na zadání projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.

ZO vzalo na vědomí:
-

-

-

-

-

Rozhodnutí č.150/2017 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o povolení
změny stavby „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 12, přístavby vstupní haly
v přízemí a vybudování obytné místnosti v podkroví“
Nařízení Města Přerova č.3/2017, kterým se mění Nařízení města Přerova č.1/2016,
kterým se vydává tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova č.2/2016 a Nařízení
města Přerova č.2/2017
Oznámení Městského úřadu Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a
státní památkové péče, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, o projednání návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu Žálkovice v uplynulém období 2014-2017.
Informaci Úřadu práce, kontaktní pracoviště Přerov, Žerotínovo náměstí 168/21, 750
02 Přerov, o podmínkách využívání Veřejně prospěšných pracích.
Informaci firmy EKO-KOM o množství odevzdaných odpadů z obalů, které obec
vytřídila v období od 01.07.-30.9.2017.
Oznámení Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, Husova
2846/2, 751 63 Přerov, o zahájení řízení, seznámení s podklady pro rozhodnutí –
návrh na vklad změny vlastnictví do katastru nemovitostí na základě listiny:Návrh na
vklad p.1484 v k.ú Říkovice u Přerov.
Zprávu Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36, Přerov, o metodické
návštěvě vykonané v obecní knihovně v Říkovicích dne 13.11.2017.
Informaci o nutnosti dodání vyúčtování hospodaření jednotlivých spolků v obci je
nutné předložit do 20.12.2017 předsedovi finančního výboru.

V Říkovicích 30.11.2017

…………………………………………….
Radomír Možiš – starosta

…………………………………….
Jiří Říha - místostarosta

