Usnesení z 9. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 8.8.2019.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
-

Žádost SK Říkovice, z.s., o dotaci na rekonstrukci fotbalových střídaček

ZO projednalo a schválilo:
-

Rozpočtové opatření č.9
Žádost SK Říkovice, z.s., o dotaci na rekonstrukci fotbalových střídaček. Částka bude
použita pouze na nákup materiálu.
ZO pověřilo starostu obce k zaslání neprodlené písemného upozornění z důvodu
opakujícího se porušování obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Říkovice.

ZO vzalo na vědomí:
-

-

-

-

-

-

Rozpočtové opatření č.8.
Prvotní návrhy na vnitřní uspořádání prostor po rekonstrukci kulturního domu a
bývalé hospody č. p.140. Připomínky k návrhu uspořádání zašle starosta obce
zpracovateli projektové dokumentace.
Kolaudační souhlas č.101/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, s užíváním
stavby „Říkovice, VN294, PR_3519-DTS, VNv, NNk“ (zemní kabelové vedení
v jihovýchodní části obce, které nahrazuje stávající nadzemní vedení).
Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního
hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o povolení úplné uzavírky provozu
na silnici I/55 ul. Polní v Přerově v km staničení 18,752-19,082 (od průsečné
křižovatky se silnicí I/47 ul. Lipnická a III/04724 ul. Velká Dlážka po výjezd od
čerpací stanici MOL) v době od 23.7.2019 do 28.7.2019 z důvodu realizace stavby
„I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“.
Vyrozumění Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního
hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí „povolení úplné uzavírky provozu na silnici I/55 ul. Polní v Přerově v km
staničení 18,752-19,082“
Územní rozhodnutí č.197/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, kterým
mění územní rozhodnutí č.10/2019, vydané dne 18.1.2019 pod č.j.
MMPr/015074/2019/IK, o dělení pozemků „Dělení pozemků parcelní č.1334(ostatní
plocha, dráha), parcelní č.1336(ostatní plocha, dráha) v k.ú. Říkovice u Přerova“.
Informaci o uzavření železničního přejezdu Věžky-Bochoř v termínu 13.8 - 14.8.2019
Informaci o konání tradiční akce Gulášfest dne 7.9.2019.

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

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

