Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 18.4.2019.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2.
a) Žádost o umístění výdejního stánku v prostorách u Bistra na „koupališti“
ZO projednalo a schválilo:
-

Zrušení záměru o pronájmu části pozemku p.č. 79/10 v k.ú. Říkovice u Přerova pro
TK Říkovice.

-

Zrušení záměru o pronájmu části pozemku p.č. 79/11 o výměře 14934 a části budovy
bez čísla popisného p.č. 79/9 v k.ú. Říkovice u Přerova pro SK Říkovice.

-

Zrušení záměru o pronájmu garáže, šatní místnosti, místnosti skladu, v budově
obecního úřadu č.p. 68, podzemní místnosti víceúčelového podia v místním parku,
podzemní místnosti v budově školy a místnost-třída v druhém patře místní školy vše
v k.ú. Říkovice u Přerova pro SDH Říkovice.

-

Záměr o výpujčce části pozemku p.č. 79/10 v k.ú. Říkovice u Přerova pro TK
Říkovice.

-

Záměr o výpůjčce části pozemku p.č. 79/11 o výměře 14934 a části budovy bez čísla
popisného p.č. 79/9 v k.ú. Říkovice u Přerova pro SK Říkovice.

-

Záměr o výpůjčce garáže, šatní místnosti, místnosti skladu, v budově obecního úřadu
č.p. 68, podzemní místnosti víceúčelového podia v místním parku, podzemní místnosti
v budově školy a místnost-třída v druhém patře místní školy vše v k.ú. Říkovice u
Přerova pro SDH Říkovice.

-

Finanční připravenost obce na dofinancování nového zásahového vozidla pro JSDH
Říkovice do maximální výše 750 000,- Kč. Náklad předpokládán v rozmezí 20202021.

-

Pouze bezúplatný převod stavby „márnice“ do majetku obce Říkovice. ZO obce
Říkovice na svém zasedání č.6 dne 18.4.2019 schválilo bezúplatný převod předmětné
stavby a neschválilo úplatný převod.

-

Na kanalizační stoce ,,AC za Humny“ 9 nových kanalizačních přípojek a na
plynovodu 6 nových plynových přípojek

-

Záměr na vypracování Smlouvy o provádění prací pro obec Říkovice pro zastupitele.

-

Nabídku na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na akci“Založení
vybraných krajinných prvků v kú Říkovice u Přerova. Předložený návrhu bude
upraven-přepracován dle zasedání ZO ze dne 14.3.2019.tj, vybudování Interakčních
prvků č.13,14 a část prku 16. Následně bude návrh znovu projednán na zasedání ZO.

-

Žádost o umístění výdejního stánku v prostorách u Bistra na „koupališti“.

ZO vzalo na vědomí:
-

Seznámení zástupci České pošty s projektem Pošta Partner.

-

Položkový rozpočet „ Oprava venkovní fasády a výměna výplní otvorů v 1. NP včetně
provedení základní drenáže okolo budovy bývalého zámku č.p.1. Rozhodnutí o
realizaci posunuto na další zasedání, Rozpočet neřeší křížení a úpravu (čištění)
kanalizace okolo budovy. Nutno dopracovat řešení.

-

Nabídku na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na akci “Založení
vybraných krajinných prvků v k.ú. Říkovice u Přerova na vybudování Interakčních
prvků č.13,14 a část prku 16 za cenu 485 400,- Kč.
Rozhodnutí odsunuto, bude přepočítán náklad na vybudování 1. interakčního prvku
(remízku).

-

Informaci o provedení platby za opravu kanalizace v části obce Chaloupky.

-

Záměr na vypracování Posouzení způsobu čerpání fondů na: opravu bývalé hospody a
opravu stodoly.

-

Rozpočtové opatření č.4.

-

Informaci Magistrátu města Olomouce, Odbor stavební, Oddělení územně správní,
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, o pokračování v řízení ve změně územního
rozhodnutí č. 32/2006 „ Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“, vydaného
Městským úřadem Přerov – stavebním úřadem dne 03.03.2016 pod č.j.:SÚ3229/2005KI – veřejnou vyhláškou .

-

Výzvu Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2 o přidělení čísla budově p.č
202/4 zast. plocha č. st. 302. Novostavba rodinného domu. Budově přiděleno č.p. 167.

-

Sdělení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, že
na základě rozhodnutí Regionální dislokační komise č. Ostrava 4/2019 ze dne
1.3.2019 pracoviště v Přerově od 1.5.2019 nově umisťuje na adresu Wurmova 606/2,
750 02 Přerov.

-

Termín svozu nebezpečného odpadu, který proběhne dne 4.5.2019.

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

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

