Usnesení z 32. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 29.6.2017.
ZO projednalo a schválilo:
-

pronájem prostoru „Juveny“(areál MŠ) na základě podané žádosti pro účel využití
jako skladovací prostory.

-

Žádost TK Bohuš Říkovice o finanční dotaci na uhrazení nákladů na materiál spojený
s vybudováním pevného zastřešení (pergoly) u tenisových kurtů.

-

Změnu rozpočtu č.6.

ZO vzalo na vědomí:
-

Předvolání starosty obce, jako zástupce Obce Říkovice, k jednání ve věci svéprávnosti
a opatrovnictví člověka u Okresním soudu Přerov.

-

Žádost o projednání a řešení problému s bezpečností při výjezdu z místní komunikace
p.č. 293/1 na silnici č.4348 a výjezd z místní komunikace p.č. 297 na silnici 43212.
Starosta obce požádá o stanovisko Dopravní inspektorát Přerov.

-

Oznámení koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje o
možnosti podávání připomínek k pracovní verzi jízdního řádu do 14.7.2017.
Předmětem konkrétních připomínek jsou pouze vlaky, jejichž objednatelem je
Olomoucký kraj, tj osobní a spěšné.

-

Závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2,
o vydání souhlasu se stavbou“ Novostavba rodinného domu Říkovice, parc. č. 125/3“

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o
zahájení řízení o povolení odstranění stavby „Rodinného domu č. p. 45“

-

Výzvu Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, k vyjádření proti odvolání realizace záměru
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“ účastníka řízení Děti Země – klub za
udržitelnou dopravu.

-

Oznámení hejtmana Olomouckého kraje o pořádání vzpomínkové akce s názvem „20
let od povodní“ a žádost o případné zaslání fotodokumentace proběhlých povodní.
Vzpomínková akce se uskuteční dne 5.září 2017 od 10:00 hodin v pavilonu A, areálu
Výstaviště Olomouc a.s.

-

Oznámení Základní a Mateřské školy Horní Moštěnice, p.o. o zakládání Mikrojeslí,
které začnou fungovat od 1.9.2017.

-

Oznámení firmy EKO-KOM o množství odpadu, které obec Říkovice vytřídila a
předala k využití v roce 2016

V Říkovicích dne 29.6.2017
Radomír Možiš,starosta ……………………

Jiří Říha,místostarosta ……………………..

