Usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 3.12.2018.
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 3.
-

Projednání záměru prodloužit nájemní smlouvy u obecních bytů bytového domu č.p.7.
Projednání záměru opravy kanalizačního řadu v Chaloupkách.
Projednání žádosti o prodej obecního pozemku.
Projednání Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“.
Projednání záměru v letošním roce nerealizovat akci a vrátit dotaci na Chodník ke
hřbitovu.

ZO projednalo a schválilo:
-

Zvolení předsedů výborů pro mládež, pro školství a kulturu, pro životní prostředí, pro
sport a tělovýchovu a odměny předsedům jednotlivých výborů. Odměna je od dne
přijetí usnesení, tj. 3.12.2018.

-

Žádost SDH Říkovice o dotaci na činnost spolku dle rozpisu akcí pro rok 2019

-

Žádost SK Říkovice z.s. o programovou dotaci dle rozpisu akcí pro rok 2019

-

Žádost TK Bohuš Říkovice o programovou dotaci dle rozpisu akcí pro rok 2019

-

Žádost Mysliveckého sdružení Olšina o poskytnutí dotace na zazvěření honitby pro
rok 2019

-

Starostovi obce právo na schvalování rozpočtových změn po dobu celého volebního
období.

-

Pověření starosty obce k zastupování obce při jednáních ohledně nového územního
plánu obce Říkovice.

-

Návrh na vyplácení odměny neuvolněného zastupitele dle §72, odst.3 - předseda
kontrolního výboru a plnění individuálního úkolu , což je pravidelné vyhotovování
zápisů ze zasedání ZO. Odměna je stanovena ode dne přijetí usnesení, tj. 3.12.2018.

-

Návrh hospodaření obce v roce 2019 dle předloženého plánu vyrovnaného rozpočtu.

-

Záměr prodloužit nájemní smlouvy u obecních bytů bytového domu č.p.7.

-

Návrh na zadání poptávky na opravu kanalizace v Chaloupkách bez výkopovou
technologií.

-

Výzvu č. 1/2019/117d8210 k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro dotační titul 117d8210A
Podpora obnovy místních komunikací. Obec Říkovice vypracuje a podá žádost
v rámci výše uvedeného dotačního titulu na opravu cesty za Humny.

-

Výzvu č. 1/2019/117d8210 k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro dotační titul 117d8219E
Rekonstrukce a přestavby veřejných budov. Obec Říkovice vypracuje a podá žádost
v rámci výše uvedeného dotačního titulu na přízemní části budovy Mateřské školyvýměna oken a dveří, nová fasáda, apod.

-

Výzvu č. 1/2019/117d8210 k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro dotační titul 117d8210G
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Obec Říkovice vypracuje a podá
žádost v rámci výše uvedeného dotačního titulu na opravu brány, branky a plotu
okolo hřbitova.

-

Záměr v letošním roce nerealizovat akci a vrátit dotaci na Chodník ke hřbitovu
z důvodu nedostatku času k vyřízení potřebného stavebního povolení.

-

Záměr na vypracování a podání žádosti o dotaci na vybudování Chodníku ke hřbitovu
v roce 2019.

-

Záměr na vypracování a podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce na Kompletní rekonstrukci veřejného
osvětlení a veřejného rozhlasu. Seminář k dotačnímu titulu se uskuteční dne 7.1.2019.

-

Rozpočtové opatření č.11

ZO projednalo a zamítlo:
-

Prodej obecního pozemku p.č.1124 v k.ú. Říkovice u Přerova o výměře 279 m2

ZO vzalo na vědomí:
-

Žádost SDH Říkovice, o mimořádnou dotaci na rekonstrukci vnitřních prostor požární
zbrojnice. Jedná se o pořízení nových regálů pro uložení drobného materiálu,
rekonstrukci šatny pro výjezdovou jednotku. Žádost bude doplněna o požadovanou
částku a znovu podána k řádnému projednání na ZO.

-

Žádost SDH Říkovice o projednání finančního výhledu na pořízení nového
hasičského vozidla výměnou za současné vozidlo s možností využití dotačního titulu.

-

Příkaz k provedení inventarizace obce ke dni 31.12.2018. Zápis o provedení
inventarizace bude vyhotoven do 31.1.2019. Byl ustanoven předseda inventarizační
komise a její členové.

-

Informaci předsedy finančního výboru o nutnosti doručení vyúčtování dotací spolků
za rok 2018 předsedovi finančního výboru nejpozději do 23.12.2018.

-

Předvolání Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, Studentská 7, 771 11
Olomouc, zástupce Obce Říkovice, Říkovice 68, 751 18 ve věci svéprávnosti a
opatrovnictví, se nařizuje k projednání odvolání jednání na den 16.1.2019 v 9:30 hod.
u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, Studentská 7, 771 11 Olomouc,
v místnosti č.210 - 2. poschodí.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o zahájení územního řízení
žadatele Společnost České dráhy a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12 Nové Město, 110 00 Praha 1, které na základě plné moci zastupuje společnost
Geocart CZ a.s., IČO 25567179, zastoupená předsedou představenstva, Výstaviště
405/1, Pisárky, 603 00 Brno 3, ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo
scelování pozemků: “Dělení pozemků parcelní č.1334 (ostatní plocha, dráha),
parcelní č. 1336 (ostatní plocha, dráha) v katastrálním území Říkovice u
Přerova“.

-

Oznámení Jatek Brodek u Přerova (ZD Kokory), že v liché týdny, v pátek v době od
13:45 do 14:10 učiní zastávku s pojízdnou prodejnou masa a masných výrobků
z vlastní produkce v Říkovicích u kostela.

-

Informaci o Rozsvěcení vánočního stromu, které proběhne dne 8.12.2018 v 18:00
hodin u kostela.

-

Informaci o konání Vánočního jarmarku, který proběhne dne 22.12.2018 od 13:00
hodin v šatnách u fotbalového hřiště.

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

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

