Usnesení z 40. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 23.2.2018.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 6.
-

Žádost Tenisové klubu Říkovice, o podání žádosti a přihlášení se do Programu na
podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje
v roce 2018 k zajištění rekonstrukce antukového kurtu včetně závlahy.

-

Žádost SK Říkovice o nárok na přihlášení se do Programu na podporu výstavby a
rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 k zajištění
vybudování zavlažovacího systému na travnatém fotbalovém hřišti.

ZO projednalo a schválilo:
-

Návrh Katastrálního úřadu na územní změnu hranic katastrálního území obcí
Přestavlky a Říkovice prezentovanou zástupci Katastrálního úřadu

-

Žádost Mysliveckého sdružení Olšina o finanční příspěvek na činnost pro rok 2018.

-

Žádost SDH Říkovice o finanční příspěvek na činnost pro rok 2018.

-

Žádost SK Říkovice z.s. o finanční příspěvek na činnost pro rok 2018 a zajištění
Hodových oslav v obci.

-

Žádost TK Bohuš Říkovice o příspěvek na činnost pro rok 2018.

-

Žádost o příspěvek do maximální výše 5 000,- Kč na zajištění cen a občerstvení při
pořádání Tradičního slivkoštu 2018.

-

Záměr o pronájmu části plochy p.č. 193/4 na parkování

-

Žádost Tenisové klubu Říkovice, o podání žádosti a přihlášení se do Programu na
podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje
v roce 2018 k zajištění rekonstrukce antukového kurtu včetně závlahy.
Z důvodu obdržení obdobného požadavku z oddílu SK Říkovice bude postupováno
jednotně a bude vypracována a podána jedna společná žádost zahrnující jak
rekonstrukci antukového tenisového kurtu se závlahou, tak i vybudování závlahy
travnatého fotbalového hřiště. V případě poskytnutí menší dotace z kraje jak 50%
bude upřednostněna revitalizace tenisového kurtu oproti závlaze na hřiště.

-

Žádost SK Říkovice, o nárok na přihlášení se do Programu na podporu výstavby a
rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 k zajištění
vybudování zavlažovacího systému na travnatém fotbalovém hřišti.
Z důvodu obdržení obdobného požadavku z Tenisového oddílu bude postupováno
jednotně a bude vypracována a podána jedna společná žádost zahrnující jak
rekonstrukci antukového tenisového kurtu se závlahou, tak i vybudování závlahy
travnatého fotbalového hřiště. V případě poskytnutí menší dotace z kraje jak 50%
bude upřednostněna revitalizace tenisového kurtu oproti závlaze na hřiště.

ZO vzalo na vědomí:
-

Informaci z Ministerstva zemědělství , útvaru : Odbor vodovodů a kanalizací, Těšnov
17, 117 05 Praha 1, o zařazení akce „Prodloužení stoky „AC“ Říkovice do programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II“ .

-

Rozhodnutí Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o vydání územního
rozhodnutí č.24/2018 o umístění stavby „Říkovice, VN294, PR_3519-DTS, VNv,
NNk“, žadatele ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02
Děčín 2.

-

Písemné ujištění Úřadu práce, Krajské pobočky v Olomouci, Vejdovského 4, 779 00
Olomouc, o dostatečném objemu finančních prostředků pro poskytování příspěvků na
veřejně prospěšné práce.

-

Rozhodnutí č.3/2018 Magistrátu města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a
obecního živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend, Bratrská 34, 750
11, Přerov 2, o povolení uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace v místě
železničního přejezdu P 8178 na trati Říkovice-Přerov v termínu 16.4.2018
od 8:00 hod - 17.4.2018 do 16:00 hod.

-

Informaci ohledně základnové stanice České telekomunikační infrastruktury a.s.
PRRIZ 27958, umístěné na budově obecního úřadu č.p.68, 751 18 Říkovice, okres
Přerov, na pozemku parc. č. st.30/2, která bude demontována v celém rozsahu dle
zaslané Dokumentace bouracích prací.

-

Informaci o povinnosti obecního úřadu od 1.ledna 2018 vést evidenci dovolené členů
zastupitelstva obce .

V Říkovicích dne 23.2.2018

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

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

