Usnesení z 36. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 7.11.2017.
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 9.
-

Projednání výdaje z rozpočtu obce 2018 na zhotovení nového územního plánu obce
Říkovice
Projednání znaleckého posudku č.3982-144/17 na stanovení ceny pozemku p.č.1342
v obci Říkovice
Projednání změny ceny stočného na rok 2018

ZO projednalo a schválilo:
-

Výdaj na zhotovení nového územního plánu obce Říkovice z rozpočtu obce 2018 ve
výši 315 000,-Kč.

-

Pověření starosty obce k zajištění zadávacího řízení pro výběr zhotovitele díla
„Prodloužení stoky AC“.

-

Výběr členů hodnotící komise pro výběr dodavatele na zhotovení díla “Prodloužení
stoky AC“.

-

Smlouvu o dílo – Zpracování žádosti o dotaci na zhotovení nového územního plánu
obce Říkovice.

-

V návaznosti na znalecký posudek č.3982-144/17 na stanovení ceny pozemku
p.č.1342 v obci Říkovice, záměr prozatím jednat pouze ohledně části pozemku p.č.
1342 nutného k vybudování chodníku a vodovodního řadu ke hřbitovu.

-

V návaznosti na znalecký posudek č.3982-144/17 na stanovení ceny pozemku
p.č.1342 v obci Říkovice, záměr na pokračování v jednáních s majitelkou pozemku,
ohledně odkupu celého pozemku p.č. 1342

-

-

Změnu rozpočtu č.11.

-

Změnu ceny stočného na rok 2018 za 25,-Kč/m3.

-

Nákup ohňostroje a sladkostí pro vystupující děti k příležitosti rozsvěcení vánočního
stromu Říkovice
ZO vzalo na vědomí:

-

Rozhodnutí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc,
Územní pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4, 750 11 Přerov, k žádosti o souhlas
s výmazem z Obchodního rejstříku daňového subjektu Mateřská škola Říkovice, okres
Přerov, příspěvková organizace, Říkovice 1, 751 18 Říkovice. Žádosti bylo vyhověno
a daňový subjekt byl vymazán z Obchodního rejstříku.

-

Oznámení a zápis Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru kontroly,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o zahájení a výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Říkovice za rok 2017, které proběhlo dne 10.10.2017.

-

Pozvánku k seznámení s vytýčením hranic pozemku p.č.1208 v k.ú Říkovice u
Přerova, které proběhne dne 8.11.2017 v 8:00 hodin.

-

Oznámení starosty obce o havarijním stavu a návrhu na záchranu lípy u hřiště,
spočívající v odborném ořezu a záchraně stromu odbornou firmou orezstromu.cz.

-

Návrh vedení značených cyklotras Mikroregionu Moštěnka.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o zahájení řízení o změně
stavby před dokončením „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 12, přístavby vstupní
haly v přízemí a vybudování obytné místnosti v podkroví“

-

Stanovisko č. 201/2017 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, k užívání
stavby „Garáž, zastřešené stání, přístřešek, sklad dřeva a kotec pro psa u rodinného
domu č.p.111“

-

Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, k odvolání proti realizaci záměru
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“ účastníka řízení Děti Země – klub za
udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno. Odvolání spolku Děti Země – klub za
udržitelnou dopravu ze dne 12.6.2017 proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého
kraje č.j.KUOK 25422/2017 se zamítá a uvedené rozhodnutí se potvrzuje.

-

Oznámení hejtmana Olomouckého kraje o spuštění a nové aktivitě webového portálu
rodinné politiky Olomouckého kraje na webových stránkách www.rodina OK.cz

-

Poděkování Hospice na Svatém Kopečku za finanční podporu zařízení obcí Říkovice
v roce 2017.

-

Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních
činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o zaslání Usnesení vlády č. 615 ze dne
4.září 2017, k Analýze sdílené ekonomiky a digitálních platforem.

-

Žádost Ministerstva životního prostředí, sekce technické ochrany životního prostředí,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, o předložení podkladů k vyhodnocení plnění
opatření uvedených v programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava CZ07.

-

Oznámení Státního okresního archivu v Přerově, Sokolů 1, 750 02 Přerov-Henčlov, o
provedení kontroly dne 28.11.2017.

-

Dne 2.12.2017 proběhne rozsvěcení vánočního stromu.

V Říkovicích dne 7.11.2017
…………………………………
Radomír Možiš – starosta

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

