Usnesení z 46. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 30.8.2018.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 5.
-

Žádost o úklid stavební sutě uložené na parcele č.293/2 v k.ú Říkovice u Přerova
Žádost na možnosti a podmínky pro vybudování vodovodního řadu pro parc.č. 248/5
a 248/6 v k.ú Říkovice u Přerova
Stížnost části nájemníků obecního domu č.p.7 na neustálé porušování domovního
řádu.
Ohlášení o provedení průzkumného vrtu.

ZO projednalo a schválilo:
-

Prodloužení termínu pro podání žádostí o pronájem obecního bytu č.4, nacházejícího
se v 3. NP domu č.p.7 do 3.října 2018.

-

Rozpočtové opatření č.7.

-

Návrh oslovit firmu, aby zajistila výměnu části plotu u ČOV poškozeného požárem.

-

Uzavření dvou dohod o provedení práce s místostarostou Jiřím Říhou - obsluha ČOV
jako zástup za nemoc či dovolenou a práce na údržbě vzhledu obce.

ZO vzalo na vědomí:

-

Oznámení MSEM, Collo-Louky 126, 738 01 Místek, Frýdek-Místek, o podpisu
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.

-

Vyrozumění Policie České republiky, Krajského ředitelství Olomouckého kraje,
Územního odboru Přerov, Obvodního oddělení Přerov 1, Č. Drahlovského 7, 751 52
Přerov, o odložení šetření zahoření pole s obilím a travnatého porostu, neboť nebyly
zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba.

-

Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2a
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území. Veřejné
projednání se uskuteční ve čtvrtek dne 13.září od 10:00 hodin ve velkém zasedacím
sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Toto oznámení bude vyvěšeno na
obecní vývěsce min. do 21.9.2018

-

Žádost o úklid stavební sutě uložené na parcele č.293/2 v k.ú Říkovice u Přerova.
Starosta obce neprodleně vyzve majitele sousedního objektu o urychlené vyklizení a
odvoz stavební sutě, které neoprávněn skladuje na obecním pozemku.

-

Žádost na možnosti a podmínky pro vybudování vodovodního řadu pro parc.č. 248/5
a 248/6 v k.ú Říkovice u Přerova.
Jelikož se jedná o parcely nacházející se v sousedním k.ú. Žálkovice , starosta obce
Říkovice dohodne s žadateli a starostou obce Žálkovice termín jednání na kterém
budou probrány možnosti řešení situace.

-

Stížnost části nájemníků obecního domu č.p.7 na neustálé porušování domovního řádu
psem, který opakovaně svým hlasitým projevem ruší noční klid v obecním domě č.p.7.
Starosta obce upozorní majitele psa na porušování domovního řádu a tedy i nájemní
smlouvy.

-

Ohlášení o provádění průzkumného vrtu na parc.č. 221/13.

-

Oznámení Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor kontroly,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o zahájení přezkoumání hospodaření obce
Říkovice za rok 2018, které se uskuteční dne 5.9.2018.

-

Na základě věcných připomínek byla oslovena akreditovaná firma k vypracování
Hydrogeologické studie pro povolení nákládání s vodami, tj. k odběru podzemních
vod dle § 8 ods.1, písm.b) bod 1., k možnosti využití stávajicích studní v prostoru
bývalé víceúčelové vodní nádrže(tzv.koupaliště) k zavlažování antukového a
travnatého sportoviště.

V Říkovicích 30.8.2018

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

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

