Usnesení z 34. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 7.9.2017.
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 9:
-

-

-

-

Oznámení firmy MSEM a.s.,Collo-Louky 126, 738 01 Místek, Frýdek-Místek o
vstupu na pozemek v souvislosti s realizací stavby Říkovice, VN 294, PR_3519 –
DTS, VNv, NNk.
Žádost firmy MSEM a.s.,Collo-Louky 126, 738 01 Místek, Frýdek-Místek o uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě(SoBS) o zřízení věcného břemene a smlouvu provést
stavbu, v souvislosti s realizací stavby Říkovice, VN 294, PR_3519 – DTS, VNv,
NNk.
Žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje,odboru dopravy a silničního
hospodářství, oddělení veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o
vyjádření k udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové dopravy linky
920942 Přerov-Stará Ves-Kostelec u Holešova.
Žádost o podporu Hospice na Svatém Kopečku.
Změna rozpočtu č.9

ZO projednalo a schválilo:
-

Změnu rozpočtu č.9

-

Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. EP-12-8003049/VB2 Říkovice
č.p.139, přeložka NN .

-

Protokol o předání a převzetí Kontejneru na kompost do svého vlastnictví.

-

Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi účastníky
Olomoucký kraj se sídlem Krajského úřadu v Olomouci, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se
sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc a obec Říkovice se sídlem Říkovice 68, 751
18 Říkovice na stavbu připojení pozemku p.č.1341 (hřbitov) v k.ú. Říkovice k silnici
III/43212 – sjezd k novostavbě vjezdu a odstavné plochy v rámci stavby „Chodník ke
hřbitovu v Říkovicích“.

-

Nákup a výsadbu thují v areálu koupaliště.

-

Žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, oddělení veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o
vyjádření k udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové dopravy
920942 Přerov-Stará Ves-Kostelec u Holešova. Obec Říkovice nemá připomínek
k udělení licence.

-

Žádost o finanční příspěvek Hospice na Svatém Kopečku.

-

Dokument udělující souhlas pro firmu MSEM a.s.,Collo-Louky 126, 738 01 Místek,
Frýdek-Místek o vstupu na pozemek v souvislosti s realizací stavby Říkovice, VN
294, PR_3519 – DTS, VNv, NNk.

-

Žádost firmy MSEM a.s.,Collo-Louky 126, 738 01 Místek, Frýdek-Místek o uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě(SoBS) o zřízení věcného břemene a smlouvu provést
stavbu, v souvislosti s realizací stavby Říkovice, VN 294, PR_3519 – DTS, VNv,
NNk.

ZO vzalo na vědomí:
-

Vyjádření č.524/2017 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o odstranění stavby
občanské vybavenosti bez č.p/č.e. na pozemku parcela č. st. 93 v k.ú. Říkovice u
Přerova.

-

Rozhodnutí č.36/2017 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o povolení připojení
sousední nemovitosti k silnici III/43212 v Říkovicích. Jedná se o připojení:
1. Úprava připojení ke hřbitovu na pozemcích parc. č. 1338 a 1339 v k.ú.
Říkovice u Přerova
2. připojení pozemku parc. č. 1342 v km 1,019 silničního staničení vpravo v k.ú.
Říkovice u Přerova,
3. připojení pozemku parc. č. 221/14(RD č.p.161) v km 1,045 silničního staničení
vpravo v k.ú. Říkovice u Přerova,
4. připojení pozemku parc. č. 221/13(RD č.p.160) v km 1,068 silničního staničení
vpravo v k.ú. Říkovice u Přerova,
5. úpravou připojení pozemku parc č. 221/5(RD p.č. 153) v km 1,089 silničního
staničení vpravo v k.ú. Říkovice u Přerova

-

Rozhodnutí č.105/2017 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o umístění stavby
Prodloužení stoky „AC“ Říkovice na pozemcích parcela č.293/1, 297, 299 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), 295 (ostatní plocha, silnice) - stavba kanalizačního řadu,
47/, 48/1, 49/2, 51/3, 55/3, 61/2, 62(zahrada), 63 (orná půda), 65 (ostatní plocha,
manipulační plocha) a st. 146(zastavěná plocha a nádvoří) – veřejné kanalizační
přípojky v k.ú. Říkovice u Přerova.

-

Rozhodnutí Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o
schválení „Havarijní plán – Dočasná polní úložiště pevných statkových a
organických hnojiv na zemědělské půdě“ v k.ú. Říkovice u Přerova žadatelem Salix
Morava a.s., Revoluční 130/30,751 17 Horní Moštěnice.

-

Usnesení Okresního soudu v Přerově ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví
člověka. Opatrovníkem byl určen opatrovník veřejný dle místa bydliště posuzované.

V Říkovicích 7.9.2017

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

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

