Usnesení z 4. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 1.2.2019.
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění.
ZO projednalo a schválilo:
-

Návrh na odstoupení od Smlouvy o dílo a obchodních podmínek č.5655/2018 bez
sankcí, jejímž předmětem je vybudování chodníku ke hřbitovu, 4 sjezdů a parkovacíh
míst u hřbitova. A zajistit pro zhotovení vhodnější dotační program.

-

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Říkovice bezvýkopová oprava kanalizace“.

ZO vzalo na vědomí:

-

Stížnost na Neshodné soužití občanů obce Říkovice- odpalování pyrotechniky. Obecní
úřad zašle oficiální dopis s vyjádřením ke stížnosti.

-

Oznámení technika výstavby, o zahájení díla a vstupů na pozemky – „Říkovice, VN
294, PR_3519-DTS, VNv, NNk. Jedná se o úpravu sítě nízkého a vysokého napětí,
venkovní a kabelové vedení, obnova stávající trafostanice. Termín realizace únorčerven 2019.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend, Bratrská 34, 750 11
Přerov 2, o zahájení správního řízení a žádost o vydání stanoviska o povolení úplné
uzavírky provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Polní v Přerově IMěstě v době od 1.3.2019 do 30.6.2019, z důvodu realizace výstavby “I/55 MÚK
s ČD Přerov-Předmostí ETAPA 2.

-

Územní rozhodnutí č.10/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o „Dělení
pozemků parcelní č.1334 (ostatní plocha, dráha), parcelní č. 1336 (ostatní plocha,
dráha) v katastrálním území Říkovice u Přerova“.

-

Sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a
zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o projednání a schválení velké
aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací olomouckého kraje (PRVKOK).

-

Žádost Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov,
Wurmova 606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o vyvěšení dokumentu na úřední
desce obce s informací ohledně prodloužení zákonné lhůty pro vydání konečného
rozhodnutí ve správním řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území
Přestavlky u Přerova a na části katastrálního území Říkovice u Přerova.

-

Oznámení soudního exekutora, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo
náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, o provedení dražby movitých věcí (dražební vyhlášku)
povinného: Truhlářsví Kalus s.r.o.

-

Vítání občánků proběhne dne 30.3 v Mateřské škole Říkovice.

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

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

