Usnesení z 7. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 30.5.2019.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
-

Účetní uzávěrka obce a závěrečný účtu obce za r.2018

-

Nabídky na vypracování projektů na opravu kulturního domu (bývalé hospody U
Ludvů) – vnitřní prostory, fasáda+zateplení

-

Prodloužení Smlouvy na prezentaci obce.

-

Zrušení Smlouvy na prezentaci obce pro další období.

-

Žádost FK o finanční dar.

-

Dražba nemovitosti č.p. 67.

ZO projednalo a schválilo:
-

Účetní uzávěrku obce Říkovice sestavenou k 31.12.2018.

-

Závěrečný účet obce Říkovice za rok 2018 bez výhrad.

-

přijetí dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje v dotačním programu „ Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ v dotačním titulu „Podpora přípravy
projektové dokumentace“ na akci“ Projektová dokumentace na veřejné osvětlení obce
Říkovice“ ve výši 175 000,- Kč.

-

Smlouvu na poskytnutí dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje v dotačním
programu „ Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ v dotačním titulu
„Podpora přípravy projektové dokumentace“ na akci“ Projektová dokumentace na
veřejné osvětlení obce Říkovice“ číslo 2019/02346//OSR/DSM.

-

Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti v Říkovicích ve výši 250 000,Kč na opravu střechy kostela sv. Anny v Říkovicích.

-

Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti v Říkovicích ve výši 30 000,- Kč
na opravu kopule na střeše kostela sv. Anny v Říkovicích..

-

Prodloužení Smlouvy na prezentaci obce Říkovice prostřednictvím společnosti
Fuzeplus.cz v termínu od 28.5.2019 do 28.5.2020.

-

Zrušení Smlouvy na prezentaci obce Říkovice prostřednictvím společnosti
Fuzeplus.cz. pro další období.

-

Žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 9 000,- Kč na uspořádání tanečního
odpoledne pro seniory a pokročilé.

-

Poskytnutí finančního daru ve výši maximálně 3 000,- Kč na zajištění občerstvení
tanečního odpoledne pro seniory a pokročilé.

-

Neúčast obce Říkovice na dražbě domu č.p. 67 v obci Říkovice.

ZO vzalo na vědomí:

-

Žádost o sdělení nákladů na provoz obecního vozidla a počet ujetých kilometrů.

-

Žádost na opravu svítidla veřejného osvětlení, které nepříjemně osvětluje vnitřní
prostory domu. Svítidlo bude neprodleně opraveno.

-

Nabídku na opravu obvodového zdiva části budovy MŠ Říkovice, včetně izolace a
opravy omítky soklu nad terénem.

-

Cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace v úrovni pro stavební
povolení na rekonstrukci kulturního domu č. p.140. Vnitřní prostory + fasáda a
zateplení. Nabídky budou projednány na jednom z dalších zasedání.

-

Sdělení č.43/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, se souhlasem ke
scelování pozemků parcelní č. 202/1, parc. Č. 202/4 v katastrálním území Říkovice u
Přerova.

-

Sdělení Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení Vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o nabytí
právní moci ke dni 15.5.2019 – Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich
odběru a dodatečné stavební povolení na kopanou studnu.

-

Povolení Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení Vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2,
k nakládání s podzemními vodami v rozsahu užitková voda pro závlahu fotbalového
hřiště a tenisových kurtů z kopané studny.

-

Rozpočtové opatření č.5.

-

Oznámení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov,
Husova 2846/2, 751 63 Přerov, o zahájení řízení, seznámení s podklady pro
rozhodnutí- návrh na vklad: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. IP-128019338/VB/001 ze dne 18.4.2019.

-

Vyrozumění Magistrátu města Olomouce, Odbor stavební, Oddělení územně správní,
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, o nových podkladech doručovaných veřejnou
vyhláškou „ Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“,

-

Potvrzení společnosti EKOKOM o přijetí výkazu a podklad pro fakturaci za období
01.01.2019 -31.03.2019 za vytříděný odpad obcí Říkovice v celkové výši 8.939,50
Kč.

…………………………………….
Radomír Možiš-starosta

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

