Usnesení z 43. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 23.5.2018.

ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 9.
-

Předání nemovité věci parcela St.25/3 o výměře 296 m2, zastavěná plocha a nádvoří.
Součástí je stavba Říkovice č.p. 140, obč. vyb. a dále pozemek parc. St.25/4 o výměře
211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p., obč. vyb.

-

Žádost o navýšení dotace pro SDH na dětský den.

ZO projednalo a schválilo:
-

Vydání organizační směrnice pro práci s osobními údaji pro osoby v zaměstnaneckém
či obdobném poměru k obci Říkovice, který řeší nakládání s osobními údaji.

-

Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor kanceláře hejtmana, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc, o vyhovění žádosti o poskytnutí dotace v programu Program na
podporu JSDH 2018.

-

Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje,
oddělení regionálního rozvoje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o vyhovění žádosti
o poskytnutí dotace v programu Program obnovy venkova Ol.kraje 2018, dotačním
titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce „Chodník ke hřbitovu“

-

Sdělení Ministerstva pro Místní rozvoj ČR, o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci Územní plán Říkovice i.č.117D051000230.

-

Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje,
oddělení regionálního rozvoje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o vyhovění žádosti
o poskytnutí dotace v programu Program obnovy venkova Ol.kraje 2018, dotačním
titulu Podpora zpracování územní plánovací dokumentace „Územní plán Říkovice“

Zápis o předání nemovité věci parcela St.25/3 o výměře 296 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba Říkovice č.p. 140, obč. vyb. a dále pozemek parc. St.25/4 o
výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p., obč. vyb.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Říkovice, VN 294, PR_3519 – DTS, VNv, NNk na budově č.p. 140
-

Účetní uzávěrku obce Říkovice sestavenou k 31.12.2017.

-

Závěrečný účet obce Říkovice za rok 2017 bez výhrad.

-

Navýšení dotace pro SDH na dětský den.

ZO projednalo a zamítlo:
-

Žádost o umístění informační cedule rozměru 137x43 cm nad vstup do pronajatých
skladových prostor ( Juveny) a informační cedule o rozměru 83x 60 cm na plotový
betonový sloup u vstupu do zámeckého parku.
ZO povoluje umístění jedné informační cedule přímo na dveře skladu.

ZO vzalo na vědomí:
-

Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje,
oddělení regionálního rozvoje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o nevýběru žádosti
o poskytnutí dotace v programu Program obnovy venkova Ol.kraje 2018, dotačním
titulu Podpora přípravy projektové dokumentace „Projektová dokumentace na veřejné
osvětlení obce Říkovice“.

-

V souvislosti s plánem výstavby kanalizační přípojky bytového domu č.p. 139, parc.č.
27/2 v k.ú Říkovice u Přerova na obecní kanalizaci bude v rámci této akce realizována
oprava části kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p75. parc.č. 107 v k.ú Říkovice u
Přerova ležící na obecním pozemku.

-

Rozhodnutí Městského úřadu v Chropyni, Odbor výstavby a životního prostředí, nám.
Svobody 29, 768 11 Chropyně, o umístění stavby „Kanalizační přípojka na
p.č.248/3 v k.ú. Žálkovice“

-

Rozhodnutí Rozhodnutí Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o vydání
Územního souhlasu č.58/2018 s umístěním stavby na p.č. 79/10 a 79/11.

V Říkovicích 23.5.2018

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

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

