Usnesení z 39. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 26.1.2018.
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 8.
-

Kupní smlouva o prodeji nemovité věci – pozemek parc.číslo 221/2 ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Říkovice u Přerova
Žádost SDH Říkovice o finanční příspěvek na akci „Vodění medvěda 2018“
Žádost SDH Říkovice o finanční příspěvek na dovybavení jednotky SDH
Rekonstrukce antukového kurtu se zavlažováním-žádost o dotaci z programu na
podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Ol.kraje v r.2018
Dodatek ke smlouvě č. Sml.2007-037.02 Du, o provozování vodního díla - vodovodu
pro novostavby RD v Říkovicích

ZO projednalo a schválilo:
-

Návrh na podání žádosti o dotaci v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2018- podpora budování a obnovy infrastruktury obce (chodník ke hřbitovu, odstavná
parkovací plocha a vodovodní přípojka pro hřbitov).

-

Návrh na podání žádosti o dotaci v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2018- podpora zpracování územně plánovací dokumentace (Územní plán obce).

-

Návrh na podání žádosti o dotaci v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2018- podpora na přípravu projektové dokumentace (rekonstrukce osvětlení).

-

Žádost SDH Říkovice o finanční příspěvek na akci „Vodění medvěda 2018“

-

Žádost SDH Říkovice o mimořádný finanční příspěvek na dovybavení jednotky SDH
Říkovice ochrannými prostředky. Finanční příspěvek bude využit k podání žádosti na
Olomoucký kraj k získání 50-ti % dotace v programu na podporu JSDH Olomouckého
kraje. Příspěvek od obce bude do maximální výše 50 000,- Kč.

-

Návrh na podání žádosti o dotaci v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2018 – výstavby stoky AC v Říkovicích.

-

Kupní smlouvu mezi Prodávajícím: Správa železniční a dopravní cesty, státní
organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
zastoupená generálním ředitelem a Kupujícím: Obec Říkovice, se sídle Říkovice č.68,
751 18, zastoupená starostou obce, o prodeji nemovité věci – pozemek parc.číslo
221/2 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Říkovice u Přerova za cenu 49 000,- Kč

-

Dodatek ke smlouvě č. Sml.2007-037.02 Du, o provozování vodního díla - vodovodu
pro novostavby RD v Říkovicích mezi Vlastníkem vodního díla: Obec Říkovice, se
sídlem Říkovice č.68, 751 18, zastoupená starostou obce a Provozovatelem vodního
dila: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21 , Přerov I-město,
750 02 Přerov, zastoupená ředitelem společnosti.

ZO vzalo na vědomí:
-

Informaci ohledně aktuálně vyhlášeného dotačního programu na podporu výstavby a
rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018. Záměrem

je rekonstrukce antukového tenisového kurtu včetně automatického zavlažování a
rozšířena o nabídku na zavlažování travnatého hřiště.
-

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ,,Prodloužení stoky AC
Říkovice“

-

Smlouvu o dílo a obchodní podmínky č. 5631/2018

-

Oznámení zahájení územního řízení Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního
úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Říkovice, VN294, PR_3519DTS, VNv, NNk“, žadatele ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV
Podmokly, 405 02 Děčín 2.

-

Rozhodnutí Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o
finančním odvodu účastníka řízení, za trvalé odnětí 0,0208 ha zemědělské půdy na
stavbu rodinného domu včetně garáže a zpevněných ploch na pozemkové parcele
125/3 v k.ú. Říkovice u Přerova.

-

Vyrozumění Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
Husova 2846/2 Přerov I-Město, 751 63 Přerov, o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí pozemku p.č.1484, ostatní plocha v k.ú Říkovice u Přerova. Nový stav
dle Smlouvy kupní ze dne 27.9.2017.

-

Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru sportu, kultury a památkové
péče, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o vyhlášení Cen Olomouckého kraje za
přínos v oblasti kultury a Výzvu Olomouckého kraje k zaslání návrhů na udělení Cen
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017.

-

Sdělení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, Studentská 7, 771 11
Olomouc, o konání řízení ve věci žalobce Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
proti žalovanému Ministerstvu životního prostředí České republiky . Žaloba na
přezkum rozhodnutí ve věci výjimky ze zákazů zvlášť chráněných živočichů ze dne
2.10.2017, čj. MZP/2017/570/119

-

Předvolání Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, Studentská 7, 771 11
Olomouc, k jednání před odvolacím soudem ve věci úpravy svéprávnosti a
opatrovnictví dne 15.1.2018. Není nutná účast zástupce obce Říkovice.

-

Zprávu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,
Územní odbor Přerov, Obvodní oddělení Přerov, Čapky Drahlovského č.7, 751 02
Přerov, o stavu veřejného pořádku na teritoriu Obvodního oddělení Přerov 1 za
období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

-

Žádosti spolků o finanční příspěvek na činnost v r.2018 je nutno předložit na obecní
úřad Říkovice do 20.2.2018.

V Říkovicích dne 26.1.2018

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

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

