Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne
31.10.2018.
Začátek zasedání 18:00 hodin.
Dosavadní starosta obce Radomír Možiš ověřil počet zastupitelů. Zastupitelů přítomno
celkem 9. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Dosavadní starosta obce pověřil řízením ustavujícího zasedání Mgr.Václava Pospíšila
Mgr.Václav Pospíšil:
- Provedl fyzickou kontrolu osvědčení.
- Přečetl hromadně slib členů ZO, zastupitelé postupně slib potvrdili slovem „slibuji“
a svým podpisem.
- Navrhl ověřovatele zápisu – Jiří Říha, Zdeněk Prachniar.
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdrželi se:0
- Navrhl zapisovatele zápisu: Ing. Tomáš Vlach.
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9

Proti:0

Zdrželi se:0

- Navrhl program ustanovující schůze. Program byl zveřejněn obvyklým způsobem dne 23.10.
2018.
1. Zahájení
2. Kontrola osvědčení, složení slibu čenů zastupitelstva obce
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Schválení programu
5. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva vykonávat jako
uvolnění
c) volba starosty
d) volba místostarosty
6. Zřízení finančního výboru
a) určení počtu členů
b) volba předsedy
7. Zřízení kontrolního výboru
a) určení počtu členů
b) volba předsedy
8. Diskuze
9. Závěr
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdrželi se:0
-Navrhl, že pro toto volební období bude uvolněná funkce starosty obce.
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9
Proti:0

Zdrželi se:0

-Navrhl Radomíra Možiše na funkci starosty obce.
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9

Zdrželi se:0

Proti:0

-Předal vedení ustanovující schůze nově zvolenému starostovi obce.

Starosta obce Radomír Možiš:
- Navrhl, že v obci budou pracovat dva neuvolnění místostarostové
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9
Proti:0
-

-

Navrhl Jiřího Říhu na funkci místostarosty.
ZO schválilo: Výsledek hlasování:

Zdrželi se:0

Pro:9

Proti:0

Zdrželi se:0

Navrhl Zdeňka Prachniara na funkci místostarosty.
ZO schválilo: Výsledek hlasování:
Pro:9

Proti:0

Zdrželi se:0

-

Navrhl zřízení finančního výboru ve složení: Pavla Rybková, Lenka Kozáčková,
Mgr.Václav Pospíšil.
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdrželi se:0

-

Navrhl předsedu finančního výboru: Mgr.Václav Pospíšil.
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9

Proti:0

Zdrželi se:0

-

Navrhl zřízení kontrolního výboru ve složení: Ing.Milan Šošovička, Miroslav Vlach,
Ing.Tomáš Vlach.
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdrželi se:0

-

Navrhl předsedu kontrolního výboru: Ing.Tomáš Vlach
ZO schválilo: Výsledek hlasování: Pro:9

Proti:0

Zdrželi se:0

Starosta obce zahájil další bod programu.
Diskuze:
Dotaz 1: Proč by měla být uvolněná funkce starosty obce, pokud ve funkčním období dovrší
starosta důchodového věku.
Odpověď: Volba uvolněné funkce starosty je zvolena pro toto volební období a pokud starosta
v jeho průběhu dosáhne důchodový věk, není to důvodem k neuvolněné funkci starosty obce.
Dotaz 2: Jak bylo a bude řešeno zabezpečení psa p. Žalčíka. Pes dlouhodobě
„ohrožuje“ občany obce, kteří procházejí okolo pozemku bývalého JZD. V minulosti došlo i
k napadení a následném nutném ošetření v lékařském zařízení.
Odpověď: Pan Žalčík byl několikrát ústně a písemně upozorněn, aby zabezpečil svého psa,
tak aby nedocházelo k ohrožování občanů nebo dokonce k napadání psem. V případě, že p.
Žalčík znovu po písemném upozornění nebude neprodleně dodržovat zabezpečení svého psa,
ZO bezodkladně zahájí kroky k tvrdému postihu, např. ze strany státních orgánů.
Dotaz 3: Jak bude zabezpečeno velké „koupaliště“, tak aby nedošlo k pádu osob (malých dětí)
do nádrže.
Odpověď: ZO dlouhodobě nemůže nalézt vhodné využití nádrže. Po projednání se
nejvhodnější jeví prozatímní oplocení a myšlenka vypsání obecního referenda ohledně využítí
nádrže. ZO vzalo na vědomí a bude se tímto zabývat.
Dotaz 4: Jak probíhá Hydrogeologický průzkum a následná zpráva týkající se vhodnosti
studny k automatickému systému zavlažování antukového a travnatého sportoviště.

Odpověď: Průzkum byl proveden. Nyní se čeká na zprávu z průzkumu. Prozatím byly
započaty práce na antukovém sportovišti, kde budou v rámci rekonstrukce sportoviště
položeno zavlažovací potrubí. Práce na zavlažování travnatého sportoviště zatím nebyly
započaty. Do doby ověření vhodnosti zásoby vody ve studni hydrogeologickým průzkumem
nebude automatické zavlažování funkční.
Dotaz 5: Jak bude zabezpečen propadlý kanál na koupališti.
Odpověď: Bude zabezpečen okamžitou opravou.
Dotaz 6: Proč ZO nedávají pozor na běžné věci, např. úklid okolo kontejnerů.
Odpověď: ZO neustále sledují věci týkající se obce, máme podezření, že odpad pohazují
kolem našich kontejnerů cizí občané, je nutné najít řešení. Starost o úklid obecních ploch mají
v povinnostech obecní zaměstnanci.
Dotaz 7: Dotaz na úvazek obecního zaměstnance p. Říhy.
Odpověď: Práce na údržbě a zabezpečení chodu ČOV – 2 hodiny/den, ostatní obecní práce –
6 hodin/den.
Dotaz 8: Bude se v lokalitě „Za humny“ prodlužovat vodovodní a plynový řad?
Odpověď: Ano, bude. Nyní aktuální požadavek. Zpracovává se projekt.
Dotaz 9: Bude v nadcházejícím období řešena oprava/výměna chodníku vedoucímu od
kontejnerů na plast/sklo okolo parku směrem k „hradu“ včetně úpravy vjezdu do „hradu“?
Odpověď: Oprava/výměna chodníku včetně opravy vjezdu bude muset být řešena v rámci
případné dotace a tím chodník rozšířen o 30 cm. ZO vzalo na vědomí.
Dotaz 10: V případě, že se na veřejné zasedání ZO dostaví více osob(občanů), než je kapacita
prostor obecního úřadu, kde jsou zpravidla zasedání konána, kde se zasedání uskuteční.
Odpověď: Pokud k tomuto dojde, ZO zajistí neprodleně adekvátně velké prostory z portfolia
obecních budov ke konání řádného ZO.
Dotaz 11: Co bude s budovou bývalé hospody a sálu, která byla zakoupena obcí ve veřejné
aukci. Byly v rámci odkupu nemovité věci zakoupeny i movité věci?
Odpověď: Využití budovy bývalé hospody a sálu bude předmětem řešení novým ZO. V rámci
odkupu byly zakoupeny od bývalého majitele i movité věci, např. digestoř, sporák, výčepní
pult, nádobí apod. za jednotnou cenu 25 000,- Kč.
Dotaz 12: Jaké využití má 2. Patro budovy, bývalého zámku (místní Mateřská škola)? Návrh
na kontrolu stropních/podlahových konstrukcí.
Odpověď: V patře se nyní nachází prostory knihovny, dále prostory využívané JSDH
Říkovice (výuka mladých hasičů) a prostory pro cvičení a stolní tenis. ZO vzalo na vědomí.
Do budoucna bude otázka nosnosti stropů/podlah projednána ZO.
Dotaz13: Pokročilo se nějak v přípravě budování v minulosti plánované Protipovodňové
hráze?
Odpověď: Obec postoupila podklady ohledně Protipovodňové hráze Ministerstvu
zemědělství, zatím bez odezvy. V minulosti narazil projekt na neochotu některých vlastníků
pozemků na prodej pozemků, nově budou v nadcházejícím období obnovena vyjednávání
ohledně prodeje pozemků nutných k vybudování Protipovodňové hráze.

Dotaz14: V původním návrhu územního plánu byly navrženy 3 pozemky jako stavební
parcely, později přešlo zpět na ornou půdu. Jedná se o pozemky u hřbitova. Proč z pozemku
mezi hřbitovem a současným posledním domem (č.p.161) není stavební pozemek.
Odpověď: ZO plánuje výměnu pole u hřbitova za zahrádky(katastr Žalkovice). Toto bylo již
řešeno v minulém období, narazilo na neochotu něco řešit ze strany ZO Žálkovice.
Pozemek u hřbitova je vlastněn soukromou osobou(pí. Krutilová), která pozemek chce
zhodnotit jako stavební parcelu. ZO plánuje dlouhodobě odkup tohoto pozemku, nechceme
zvyšovat cenu pozemku.
Dotaz 15: Je spočítán výnos z pozemků při plánované výměně orná půda x zahrádky?
Odpověď: Není hlavním kritériem, bude řešeno v dalším období ZO.
Dotaz16: Jak řešen chodník ke hřbitovu přes pozemek paní Krutilové.
Odpověď: Realizace chodníku přes pozemek paní Krutilové je řešena písemným souhlasem
z její strany a samotná realizace je předmětem projektové dokumentace.
Dotaz 17: Lze dohledat, jak jednotliví členové ZO hlasovali jednotlivých hlasováních?
Odpověď: Ne, nelze. Pouze souhrnné hlasování: Pro, Proti, Zdržel se.
Dotaz 18: Plánuje OÚ Říkovice uspořádat akci „Vítání občánků“.
Odpověď: Ano, plánuje. Termín bude stanoven. Občané o termínu konání budou řádně
vyrozuměni obvyklým způsobem a nově na přání občanů také obecním rozhlasem, obecní
vývěskou, webovými stránkami.
Dotaz 19: Jak může obecní byt být přidělen osobě, která nesplňuje podmínky.
Odpověď: ZO rozhodlo o přidělení bytu na základě hlasování. Po podaném odvolání proti
rozhodnutí ZO a následném odstoupení původního vybraného uchazeče, byl byt přidělen
druhému v pořadí dle původního hlasování.
Dotaz 20: Je v plánu kontrola kanalizační sítě hlavně v „Chaloupkách“ a sítě vedoucí z
„hradu“, popř. celé kanalizační sítě. Některé kanalizační trasy jsou trasy s minimálním
spádem a hrozí riziko zanesení.
Odpověď: V rámci realizace Stoky „Za humny“ byla kamerově zkontrolována část trasy v
„Chaloupkách“. Byl zjištěn problém v potrubí kanalizace. Bylo prvotně vyčištěno JSDH
Říkovice. Čištění se bude opakovat, poté další kontrola pomocí kamery. Byla oslovena firma
k podání nabídky na opravu problémového úseku kanalizace v části „Chaloupky“.
ZO vzalo na vědomí informaci ohledně kontroly kanalizační sítě a bude se tímto zabývat na
zasedání ZO.
Dotaz 21: Jak bylo pokročeno s převedením Altánu v Parku do obecního majetku.
Odpověď: Stále v řešení společně s Márnicí na hřbitově.
-

Přednesení návrhu na usnesení a hlasování o přijetí Usnesení.
Výsledek hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdrželi se:0

Ukončení ustavujícího zasedání ZO Říkovice dne 31.10.2018 v 19:45 hodin.
V Říkovicích dne 31.10.2018

Zapsal: Tomáš Vlach

Ověřil: Jiří Říha
Zdeněk Prachniar

