Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 14.3.2019.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2.
a) Rozpočtové opatření č.3
b) Projednání nabídky na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na
akci“Založení vybraných krajinných prvků v kú Říkovice u Přerova.
ZO projednalo a schválilo:
-

Záměr o pronájmu části pozemku p.č. 79/10 v k.ú. Říkovice u Přerova pro TK
Říkovice.

-

Záměr o pronájmu části pozemku p.č. 79/11 o výměře 14934 a části budovy bez čísla
popisného p.č. 79/9 v k.ú. Říkovice u Přerova pro SK Říkovice.

-

Záměr o pronájmu garáže, šatní místnosti, místnosti skladu, v budově obecního úřadu
č.p. 68, podzemní místnosti víceúčelového podia v místním parku, podzemní místnosti
v budově školy a místnost-třída v druhém patře místní školy vše v k.ú. Říkovice u
Přerova pro SDH Říkovice.

-

Záměr o sepsání Smlouvy o výpůjčce se spolky TK Říkovice, SK Říkovice, SDH
Říkovice .

-

Finanční dar ve výši 2000,- Kč na obnovu přerovského babyboxu.

-

Záměr na podpis Smlouvy o provádění prací – Obsluha ČOV (záskok za dovolenou,
nemoc)

-

Záměr na podpis Smlouvy o provádění prací – Práce na údržbě vzhledu obce (sečení
trávy, úklid sněhu).

-

Rozpočtové opatření č.3

-

Nabídku na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na akci“Založení
vybraných krajinných prvků v kú Říkovice u Přerova. Předložený návrhu bude
upraven-přepracován dle zasedání ZO ze dne 14.3.2019.tj, vybudování Interakčních
prvků č.13,14 a část prku 16. Následně bude návrh znovu projednán na zasedání ZO.

-

Návrh na předání finančího daru ve výši 1500,- Kč pro nové občánky, který bude
předán na akci Vítání občánků 2019.

-

Návrh na vyplácení odměny neuvolněných zastupitelů dle §72, odst.3 - předsedové
výborů vyjma předsedy kontrolního výboru

-

Návrh na vyplácení odměny neuvolněného zastupitele dle §72, odst.3 předseda
kontrolního výboru a plnění individuálního úkolu spočívající v pravidelné aktualizaci
webových stránek obce Říkovice.

-

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

-

Návrh na zakoupení sekací hlavy STIGA 125M TITAN Combi.

-

Záměr na provedení přeložky telekomunikačního kabelu ve správě společnosti
CETIN, který koliduje s trasou uvažovaného chodníku ke hřbitovu. Přeložka
komunikačního kabelu bude provedena dle technického návrhu, který předložila obci
Říkovice firma CETIN. ZO souhlasí s tímto navrženým technickým řešením a
pokryje náklady na provedení přeložky kabelu. ZO schvaluje Smlouvu o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/MS/2019/00013 mezi CETIN a Obcí
Říkovice.

ZO vzalo na vědomí:
-

Žádost starosty SDH Říkovice o stanovisko obce Říkovice k připravenosti
dofinancovat pořízení nového zásahového vozidla pro JSDH Říkovice.
ZO požaduje po žadateli doplnění konkrétní částky požadované pro dofinancování
nákupu nového zásahového vozidla.

-

Rozpočtové opatření č.1.

-

Rozpočtové opatření č.2.

-

Rozhodnutí č.3/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a
obecního živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend, Bratrská 34, 750
11 Přerov 2, o povolení uzavírky a úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové
komunikace ul.Polní v Přerově I- Městě v době od 11.3.2019 do 30.6.2019, z důvodu
realizace výstavby“I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí ETAPA 2.

-

Výzvu č. 74/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, k účasti na kontrolní
prohlídce –Novostavba rodinného domu, která se koná dne 2.dubna 2019 v 10:45
hodin.

-

Sdělení č.10/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o souhlasu s dělením
pozemků parcelní č.4 (zahrada) a scelování pozemku parcelní č. st. 5/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) v katastrálním území Říkovice u Přerova“

-

Oznámení Městského úřadu v Chropyni , Odbor výstavby a životního prostředí, nám.
Svobody 29, 768 11 Chropyně, o zahájení řízení změna stavby před jejím dokončením
na „Zahradní domek“ Žalkovice,

-

Rozhodnutí Městského úřadu v Chropyni , Odbor výstavby a životního prostředí, nám.
Svobody 29, 768 11 Chropyně, o povolení změny stavby před jejím dokončením na
„Zahradní domek“ Žalkovice.

-

Společný souhlas č.4/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, se
stavebním záměrem Novostavba rodinného domu na pozemku st.p. 71(zastavěná
plocha a nádvoří)-vlastní stavba rodinného domu, oplocení, parc.č.293/1(ostatní
plocha) – přípojky inženýrských sítí a parc. č. 1121 (ostatní plocha) – jímka dešťové
kanalizace v k.ú. Říkovice u Přerova.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o pokračování řízení o nařízení
odstranění stavby a pozvání k ústnímu jednání ohledně stavba „šopy“ a terénní
úpravy u rodinného domu č.p. 39 , které se uskuteční dne 4.dubna 2019 v 13.hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby, parcela č.57 v k.ú Říkovice u Přerova.

-

Územní souhlas č.18/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, s umístěním
stavby : Sklad zahradního nářadí u rodinného domu č.p.88 na pozemku č. st. 136
(zastavěná plocha a nádvoří) a 202/2 (ostatní plocha) v k.ú. Říkovice u Přerova.

-

Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje , Odbor strategického rozvoje kraje,
Oddělení územního plánování, Jeremnkova 40a, 779 11 Olomouc, o Aktualizaci
územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje.

-

Žádost Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje,
Územní odbor Prostějov, Oddělení hospodářské kriminality o zprávu z místa bydliště.

-

Upozornění společnosti Vodovody a Kanalizace Přerov, a.s., že v souladu
s usnesením valné hromady ze dne 12.5.2017 , probíhá výměna (štěpení) akcií v držení
fyzických osob.

-

Zpráva Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje,
Územní odbor Přerov, Obvodní oddělení Přerov 1, Čapky Drahlovského č.7, o stavu
veřejného pořádku na teritoriu obvodního oddělení Přerov 1 za období od 1.1.2018 do
31.12.2018

-

Žádost ohledně úpravy parkování před sladovnou tak, aby byl chodcům umožněn
bezproblémový průchod k poště z přilehlého chodníku. Starosta obce vyzve obyvatele
obecního domu č.7 , kteří parkují před domem k úpravě parkování s respektem na
dodržení volného průchodu mezi poštou a chodníkem.

-

Požadavek starosty obce na zástupce jednotlivých spolků, aby sdělili termíny pořádání
kulturních a sportovních akcí roku 2019 k sestavení kalendáře akcí.

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

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

