Usnesení z 45. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 2.8.2018.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 5.
-

Plán rozvoje sportu obce Říkovice 2018-2022
Výzva občanů k projednání stavu lávky sloužící ke vstupu k zahrádkám Za Humny od
fotbalového hřiště
Oznámení SŽDC, oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc o
projektové přípravě rekonstrukce nádražní budovy v Říkovicích a nabídky možnosti
spolupráce na projekčních pracech a případném dalším využití.

ZO projednalo a schválilo:
-

Čestné prohlášení obce Říkovice o souhlasu majitelů pozemků s rozmístěním
kompostérů v rámci projektu „Podpora domácího kompostování – obec Kyselovice“.

-

Dohodu obcí o změně obecní hranice. Dohoda je mezi obcí Přestavlky, IČ:00636495
se sídlem čp.109, 750 02 Přestavlky a obcí Říkovice IČ:00636568 se sídlem čp.68,
751 18 Říkovice.

-

Změnu rozpočtu č.6.

-

Dokument s názvem „Plán rozvoje sportu obce Říkovice 2018-2022“.

-

Přijetí dotace a smlouvu mezi Krajským úřadem Olomouckého kraje, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc, IČ:60609460, (poskytovatel) a obcí Říkovice, Říkovice 68,
IČ:00636568 se sídlem čp.68, 751 18 Říkovice, (příjemce), na poskytnutí dotace
v programu Podpora výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení v obcích
Olomouckého kraje v roce 2018, dotačním titulu Rekonstrukce antukového a
travnatého sportoviště.

-

Přijetí dotace a smlouvu mezi Krajským úřadem Olomouckého kraje, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc, IČ:60609460, (poskytovatel) a obcí Říkovice, Říkovice 68,
IČ:00636568 se sídlem čp.68, 751 18 Říkovice, (příjemce), na poskytnutí dotace na
částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním akce Chodník ke hřbitovu
(chodník 180 m2, vjezdy na obecních pozemcích 43 m2, zpevněná plocha před
hřbitovem 15 m2, vjezd ke hřbitovu + 4 odstavná stání 113 m2, výsadba doprovodné
zeleně),

-

Výzva občanů k projednání stavu lávky sloužící ke vstupu k zahrádkám Za Humny od
fotbalového hřiště. ZO schválilo výdaj na řešení havarijního stavu vstupu k zahrádkám
ze strany fotbalového hřiště.

ZO vzalo na vědomí:
-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje,
oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o konání společného
jednání o návrhu Územního plánu Říkovice, které se bude konat dne 27.8.2018 ve

13.hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 2.patro dveře č.
37.
-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o pokračování řízení a pozvání
k ústnímu jednání - Stavba „šopy“ u rodinného domu čp.39 a terénní úpravy na
pozemku parc. č. st. 57 (zast. plocha) v k. ú Říkovice u Přerova.

-

Oznámení SŽDC, oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc o
projektové přípravě rekonstrukce nádražní budovy v Říkovicích a nabídky možnosti
spolupráce na projekčních pracech a případném dalším využití.

-

Dne 1.9.2018 od 14:00 hodin se v parku v Říkovicích uskuteční „Tradiční ukončení
prázdnin „

V Říkovicích 2.8.2018

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

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

