Usnesení z 35. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 27.9.2017.
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 9.
- Změna rozpočtu č.10.
ZO projednalo a schválilo:
-

Změnu rozpočtu č.10.

-

Smlouvu o dílo mezi Obec Říkovice, Říkovice 68, 751 18 Říkovice a projekční firmou
na zpracování projektové dokumentace k výběrovému řízení a činností souvisejících
se stavbu vodního díla
„ Prodloužení kanalizační stoky AC Říkovice“ .

-

Stanovisko vypracované k žádosti týkající se realizace „Říkovice ,VN294, PR_3519DTS, VNv, NNv, NNk“ pro Stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IVPodmokly, Teplická 874/8.

-

Nákup stolních kalendářů na rok 2018 z MAS Partnerství Moštěnka.

-

Pověření starosty obce k povinnosti písemného na opakované porušování při zajištění
psa, který dle ústních stížností ohrožuje kolemjdoucí občany.

ZO vzalo na vědomí:
-

Návrh Příkazní smlouvy na zajištění výkonu činnosti technického dozoru investorastavebníka (TDI) a koordinátora BOZP, v průběhu realizace stavby“ Prodloužení
kanalizační stoky AC Říkovice“, od příkazníka.

-

Zápis z jednání s majitelkou pozemku parc.č. 1342 k provedení stavby „Chodník ke
hřbitovu Říkovice“

-

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

-

Společný souhlas č. 33/2017 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, se stavbou
„Novostavba rodinného domu s garáží“ na pozemcích parcela č. 125/3(zahrada),
318/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Říkovice.

-

Výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, podle §65, odst. 3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky
nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví
uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve
věcech veřejných.

-

Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru kontroly, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc, o zahájení přezkoumání hospodaření obce Říkovice za rok 2017.

-

Žádost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. o umístění Upozornění k odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů na úřední desku a zveřejnění způsobem v místě
obvyklým.

-

Oznámení starosty obce o možnosti nahlédnutí a připomínkování Návrhu nového
územního plánu obce Říkovice. Návrh nového územního plánu je k dispozici
v kanceláři starosty obce Říkovice.

-

Přednesení návrhu na usnesení a hlasování o přijetí.
V Říkovicích 27.9.2017

…………………………………
Radomír Možiš- starosta

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

