Usnesení z 41. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 22.3.2018.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 6.
-

Usnesení zastupitelstva o využívání travnatého a antukového sportoviště.
Změna rozpočtu č.2
Rozpočtový výhled do r.2023

ZO projednalo a schválilo:
-

Pověření starosty obce ke zjištění informací ohledně možného započetí stavby Prodloužení stoky „AC“ Říkovice.

-

Firma SUEZ navyšuje cenu za svoz směsného komunálního odpadu o 10% od
1.7.2018 na částku 1606 Kč/t .Cena pro občany se nemění. Termíny svozů se nemění.

-

Vyúčtování zaslané Městskou knihovnou v Přerově, Žerotínovo náměstí 36, 751 52
Přerov, za nákup knih pro obecní knihovnu v Říkovicích.

-

Finanční dar sportovnímu oddílu mažoretek Fantasy Přerov.

-

Účast na dražbě nemovitosti p.č. 25/3 zastavěná plocha a nádvoří č.p. 140 a p.č. 25/4
zastavěná plocha a nádvoří, obojí v katastru obce Říkovice u Přerova.

-

Nabídku na dodávku a montáž 3 kusů dopravních zrcadel.

-

Rozpočtový výhled obce Říkovice na období 2019 - 2023.

-

Změna rozpočtu č.2.

-

Usnesení ohledně využití travnatého a antukového sportoviště.
ZO schválilo, že antukové a travnaté sportoviště je a bude využíváno několika
organizacemi (tenisový oddíl, fotbalový oddíl, sbor dobrovolných hasičů, volejbal)
působícími v obci a dále jsou sportoviště využívána školským zařízením ke
sportovnímu vyžití a průpravě dětí.

ZO vzalo na vědomí:
-

Oznámení fy. CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) o podání
výpovědi nájemní smlouvy z důvodu rekonfigurace sítě. Veškerá zařízení
v pronajatém prostoru byla demontována.

-

Změnu rozpočtu č.1

-

Oznámení Ministerstva Pro Místní rozvoj ČR, o závěrečném vyhodnocení akce
„Oprava místní komunikace v Říkovicích“, identifikační číslo 117D815005272 a jejím
následném ukončení.

-

Oznámení Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc o konání výluky, vypnutí a úpravy
zabezpečovacích zařízení v úseku Přerov-Nedakonice a tím očekávaným zpožděním
do 30 minut. Termíny vypnutí v úseku Tlumačov-Hulín-Říkovice bude v termínu 710.4.2018 a v úseku Hulín-Říkovice-Přerov bude v termínu 16-17.4. 2018.

-

Výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42,128 00 Nové Město, Praha 2, územní pracoviště Ostrava, Odbor odloučeného
pracoviště Přerov, Bajákova 831/16, 750 02 Přerov, o přihlášení se k vlastnictví ke
stavbám na parc. st. 275 a k budově č.p 159 na parc. st.279 v k.ú. Říkovice u Přerova .

-

Informaci místostarosty obce p. Jiřího Říhy o připojení se k akci – Ukliďme Česko,
které se bude konat dne 7.4.2018.

V Říkovicích 22.3.2018

……………………………………
Radomír Možiš- starosta

…………………………………
Jiří Říha-místostarosta

