Usnesení z 44. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 28.6.2018.

ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 9.
-

Žádost o povolení napojení RD č.p.139, p.č. 27/2 do kanalizační sítě.

ZO projednalo a schválilo:
-

Žádost MSEM, Collo-Louky 126, 738 01 Místek, Frýdek-Místek, o uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Říkovice,
VN 294, PR_3519 – DTS, VNv, NNk. Č. IE-12-8004799/SOBS 83. Jedná se o el.
přípojku pro stavbu č.p. 140, Říkovice.

-

Žádost Sociálních služeb města Přerova, p.o., Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov, o
zaslání dotace na podporu sociální služby.

-

Změnu rozpočtu č.4.

-

Změnu rozpočtu č.5.

-

Žádost, o povolení napojení kanalizační přípojky bytového domu č.p. 139, parc.č. 27/2
v k.ú Říkovice u Přerova na kanalizační řad obce Říkovice. Byl předložen
vypracovaný projekt a vyjádření ostatních dotčených subjektů.

-

ZO rozhodlo, že pozemky č. parc. 1342, č. parc. 1343, č. parc. 1347, č. parc.1348,
všechny v k.ú. Říkovice u Přerova budou vyjmuty z Návrhu řešení územního plánu
obce Říkovice jako stavební parcely a budou do Návrhu řešení územního plánu obce
Říkovice vloženy jako orná půda.

-

Odkup veškerého pevně instalovaného zařízení v odkoupené budově č. p. 140,

ZO vzalo na vědomí:
-

Žádost Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o
informování občanů o šetrném zacházení s povrchovými a spodními vodami z důvodu
nepříznívé hydrologické situace. Informační dopis bude vyvěšen na obecní vývěsce.

-

Informaci Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje o
přípravě jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2018/2019.

-

Předložený ,,Návrh řešení územního plánu obce Říkovice“

-

Informaci ČEZ Distribuce, a.s., na osoby vydávající se za pracovníky energetické
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a lstivě obelhávají klienty této společnosti k získání
vlastního prospěchu.

-

Informaci fy. EKO-KOM zajišťující odvoz využitelných odpadů z obce, o počtu
vytříděného odpadu a předání k dalšímu využití.

V Říkovicích 28.6.2018

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

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

