Usnesení z 1. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 12.11.2018.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 3.
-

Projednání úpravy nájemních smluv u obecních bytů, platná od 1.1.2019.
Projednání záměru vydání obecně závazné vyhlášky týkající se spalování bioodpadu.
Projednání záměru vydání obecně závazné vyhlášky týkající se regulace hluku.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání:
-

Byl proveden nákup oplocení na zabezpečení plochy nádrže „koupaliště“. Plot bude
připevněn k zábradlí okolo plochy nádrže a bude označen na viditelném místě
výstražnou cedulkou „Zákaz vstupu“.

ZO projednalo a schválilo:
-

Pověření starosty obce pro výkon funkce oddávání občanů Říkovic.

-

Přijmutí písemné výpovědi z nájmu obecních prostor „bistro“ ke dni 31.12.2018
a ukončení smluvního vztahu k tomuto datu.

-

Návrh na vyvěšení nabídky na pronájem obecních prostor „bistra“ za stávajících
podmínek původní smlouvy na pronájem.

-

Návrh na vyplácení odměn neuvolněných zastupitelů dle §72, odst.3 - místostarostům
obce.

-

Návrh na vyplácení odměny neuvolněných zastupitelů dle §72, odst.3 – předsedům
výborů.

-

Návrh na vyplacení mimořádné odměny zapisovateli dle §76 odst.1 za zápisy
provedené v minulém funkčním období.

-

Návrh na zvýšení ceny nájemného o 10% vypočítávaného z plochy obecního bytu od
1.1.2019.

-

Rozpočtové opatření č.10

ZO vzalo na vědomí:
-

Věcnou připomínku ohledně chybějícího rozhodnutí ZO o přidělení obecního bytu č.4
v obecním domě č.p.7. ZO doplní chybějící rozhodnutí o přidělení obec. bytu na
nejbližším zasedání ZO.

-

Nařízení města Přerova č.2/2018, kterým se mění Nařízení města Přerova č.1/2016,
kterým se vydává Tržní řád, ve znění Nařízení města Přerova č.2/2016, Nařízení města
Přerova č.2/2017 a Nařízení města Přerova č.3/2017. Nařízení města Přerova č.2/2018
bude pro občany vyvěšeno na obvyklých místech.

-

Rozpočtové opatření č.9. schválené starostou obce.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o zahájení kolaudačního řízení
a pozvání k ústnímu jednání – kolaudace stavby “Přístavby a stavební úpravy
rodinného domu č.p. 12“, která proběhne dne 15.listopadu 2018 od 10:00 hodin.

-

Výzvu Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o vyjádření k podanému
odvolání odvolatele, které bylo podáno dne 12.10.2018 prostřednictvím zástupujícím
advokátem, proti rozhodnutí č.52/2018 ze dne 24.9.2018 č.j.
MMPr/123943/2018/VoD, spis. zn. 2011/066282/SÚ/Zd o nenařízení odstranění
stavby - stavba „šopy“ a terénní úpravy u rodinného domu čp.39 na pozemku st. p. 57
(zast. Plocha a nádvoří) v k. ú. Říkovice u Přerova.

-

Předpokládaný termín uspořádání akce “Vítání občánků“, které se po dohodě se
zástupci MŠ Říkovice uskuteční v termínu únor-březen 2019.

-

Upozornění starosty obce na konečný termín podání návrhů (žádostí) na finanční
dotace pro činnost spolků na r. 2019, která musí být doručena na obecní úřad
nejpozději do 28.11.2019.

-

Návrh zastupitele na vyvěšení obecných Povinností majitelů psů na obecní vývěsku.

-

Záměr na vypracování a přijetí obecně závazné vyhlášky na regulaci hluku v době
nočního klidu a vymezení pravidel (regulaci používání) hlučných strojů (sekačky,
cirkulárky, křovinořezy apod.) o víkendech a svátcích.

-

Záměr na vypracování a přijetí obecně závazné vyhlášky na Zákaz spalování
bioodpadu. Dle vyjádření občana je nutné vypracování konceptu obecně závazné
vyhlášky přidělit některému ze zastupitelů obce. Vypracováním konceptu k projednání
byla ustanovena komise.

-

Zprávu o současných zajímavých dotačních titulech pro r.2019. ZO podrobně projedná
jednotlivé dotační tituly na jednom z dalších zasedání ZO.

-

Návrh na sjednání společného zasedání ZO Říkovice a ZO Žalkovice z důvodu řešení
situace okolo možnosti výměny pozemků za lokalitu „Zahrádky“. Starosta obce
Říkovice dohodne termín konání společného jednání.

-

Připomínku o důležitosti mít před jednáním již vypočítán výnos z pozemku
„zahrádky“ a z pozemku pro případnou výměnu.

-

Upozornění na včasné zvolení termínu rozsvěcení vánočního stromu. Termín bude
stanoven po dohodě s vedením ZŠ Stará Ves k zajištění součinnosti doprovodného
programu.

-

Informaci o provedeném vyčištění kanalizace v části „Chaloupky“ jednotkou SDH
Říkovice. Jedná se o problematický úsek. Bude pozvána spol. VaK Přerov k posouzení
řešení situace ucpávající se části kanalizace.

-

Informaci o vyznačení místa pro plánované osazení stromového remízku na poli mezi
Říkovicemi a Horní Moštěnicí.

-

Dotaz na pokračování prací na rekonstrukci antukového sportoviště a výstavbě
závlahy pro antukového a travnatého sportoviště.
Odpověď: Na antukovém sportovišti pokračují práce budováním systému závlahy a
probíhají přípravné práce pro pokládku svrchních vrstev antukového sportoviště. Na
travnatém sportovišti zatím nebyly započaty žádné práce.

-

Oznámení o špatném osazení venkovního svítidla naproti domu č.p.141. Dochází
k oslňování uvnitř domu a ke kolizi s venkovním holým vedením NN. Bude řešeno při
výměně vadných žárovek po příjezdu vysokozdvižné plošiny.

-

Upozornění na zanesení kanalizační stoky v ulici od nádraží ke křižovatce na
Žálkovice, (křížení s ulicí k Žálkovicím). Po příjezdu spol. VaK Přerov bude řešeno
v rámci řešení situace okolo kanalizace v Chaloupkách.

-

Stížnost na chování občanky obce Říkovice, kdy údajně vyhazuje zbytky jídla u
budovy „magacíny“. Zbytky konzumují potkani a jiní hlodavci. Dle vyjádření
stěžovatele k tomuto dochází pravidelně.

-

Dotaz na opravu asfaltové cesty v ulici od nádraží ke křižovatce s cestou vedoucí na
Žálkovice, která je poznamenána častými překopy.
Odpověď: Oprava cesty bude řešena společně s jinou plánovanou opravou cesty.

-

Dotaz na možnost pořizování audiozáznamu ze zasedání ZO Říkovice.
Odpověď: Technicky proveditelné, ale ZO zatím neplánuje pořizování audiozáznamů
ze zasedání ZO.

-

Dotaz na správu obecních webových stránek.
Odpověď: Správu obecních webových stránek zajišťuje svépomocí obecní úřad.
Zastaralá data budou aktualizována.

-

Dotaz na právě budovanou větev kanalizace „Za Humny“ jakým způsobem
realizováno.
Odpověď: Jedná se o úsek napojený přes přepadovou klapku umístěnou v křižovatce u
„starého hřbitova“. Přepadová klapka bude zajišťovat odvádění odpadních vod při
nadměrné zátěži přes nově vybudovanou stoku Za Humny. Budovaná kanalizační
větev končí v křižovatce ulic Chaloupky a Za Humny, kde je napojena na stávající
kanalizační řad.

-

Dotaz na případnou úpravu cen hřbitovného.
Odpověď: Nebylo zatím řešeno. Starosta obce prověří, zda nedošlo k úpravě cen na
základě nějaké nové vyhlášky nebo jiného nařízení.

-

Dotaz jakým stylem byl proveden Hydrogeologický průzkum.

Odpověď :Byla provedena prohlídka zdroje vody odborníkem. Zatím není výsledekzpráva z prohlídky(průzkumu).

-

Dotaz na životnost povrchu umělého povrchu, tzv. umělky.
Odpověď: Předpokládaná životnost povrchu 10 let. Minulý rok byla provedena
stabilizace a nový nástřik povrchu umělého povrchu.

-

Dotaz, jakým způsobem bude řešena situace, kdy auta parkují a vyvážejí odpad na
cestu a do příkopu u cesty k bývalému jižnímu (dvojce) hradlu.
Odpověď: Jedná se o dlouhodobý problém, složité řešení. Na bývalou cestu nelze
umístit žádné zátarasy, jedná se o komunikaci Správy silnic Ol. Kraje. Komunikace
slouží také jako příjezd k vysílači mobilního operátora.

V Říkovicích 12.11.2018

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

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

