Usnesení z 10. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 11.10.2019.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
-

Žádost SK Říkovice, z.s. na montáž kamerového systému na objekt budovy šaten.
Rozpočtové opatření č.12

ZO projednalo a schválilo:
-

Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
Rozpočtové opatření č.12
Žádost Sociálních služeb města Přerova o finanční podporu sociální služby.

ZO projednalo a zamítlo:
-

Žádost SK Říkovice, z.s. na montáž kamerového systému na objekt budovy šaten.

ZO vzalo na vědomí:
-

Rozpočtové opatření č.10.
Rozpočtové opatření č.11.
Oznámení Ministerstva vnitra ČR o přípravě dokumentu s názvem „ Klientsky
orientovaná veřejná správa 2030. Jedná se o koncepci rozvoje veřejné správy v České
republice.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje,
oddělení Územního plánování, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o vydání pokynu pro
úpravu dokumentace Územního plánu obce Říkovice a pokynu na opakované veřejné
projednávání.

-

Informační leták “ Bezpečnostní desatero“ zaslané Generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky k zabezpečení zákonné povinnosti
obcí organizovat preventivní výchovnou činnost v požární ochraně.

-

Oznámení České inspekce životního prostředí, odbor ochrany přírody, lesa a CITES
Ředitelství, o zahájení správního řízení na úseku ochrany přírody s právnickou osobou
SALIX MORAVA a.s

-

Rozhodnutí České inspekce životního prostředí, odbor ochrany přírody, lesa a CITES
Ředitelství, o nařízení právnické osobě SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní
Moštěnice 751 17, Revoluční 130/30, zdržet se, a to jak vlastními prostředky, tak
prostřednictvím najatého subjektu, provádění škodlivé činnosti spočívající v možné
aplikaci přípravku Stutox II do nor.

-

Oznámení Obecního úřadu Říkovice o možnosti převzít písemnost: Vyrozumění o
nových podkladech „ Dálnice D1, stavba Říkovice 0136 Říkovice-Přerov“.

-

Zprávu EKOKOM o množství vytříděného odpadu z obalů v období 1.4. – 30.6.2019..

-

Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc, o realizaci dílčího přezkoumání hospodaření obce Říkovice za rok
2019 dne 4.9.2019.

-

Zápis Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc, z dílčího přezkoumání hospodaření obce Říkovice za rok 2019 ze dne
4.9.2019 za období 1.1.2019-4.9.2019. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce
Říkovice za rok 2019.

-

Rozhodnutí č.62/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb
a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend, Bratrská 34,
750 11, Přerov 2, o povolení částečné uzavírky krajské silnice č.III/43312 Říkovice
v km 1,370 sil. staničení, mezi RD č.p. 139 a č.p.68 v termínu 9.9.2019-30.9.2019
(max. 2 dny).

-

Informace akcionářům o údajích pro využití přednostního práva na upisování nových
akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídle Šířava 482/21, Přerov IMěsto, 750 02 Přerov.

-

Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, o zrušení rozhodnutí Stavebního úřadu MMPr,
vydané pod Sp. zn. 2016/059359/SU/Zd, č.j. MMPr/085286/2016/Zd, dne 29.6.2019,
podle ustanovení § 90 odst. 1 pism. b)správního řádu a věc se vrací Stavebnímu úřadu
MMPr k novému projednání.

-

Rozhodnutí č.50/2019 Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení Stavební úřad, Bratrská 34, 750 11, Přerov 2, o nenařízení
odstranění stavby - na pozemku st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří )v k.ú Říkovice
u Přerova.

-

Informaci Hasičského záchranného sboru Ol. Kraje, Schweitzerova 91, 779 00
Olomouc, k poskytnutí účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020,
výzva na pořízení nového dopravního automobilu.

-

Oznámení Obecního úřadu Věžky, Věžky 17, 751 19 Vlkoš, o projednávání zprávy
uplatňování územního plánu Věžky a pokynů pro zpracování návrhu změny územního
plánu Věžky.

-

Sdělení Magistrátu města Olomouce, Odbor stavební, oddělení územně správní,
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, seznámení se s podklady rozhodnutí veřejnou
vyhláškou pro stavbu „ Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice –Přerov“.

-

Protokol Hasičského záchranného sboru Ol. Kraje, Schweitzerova 91, 779 00
Olomouc, o kontrole obce Hasičským záchranným sborem Ol. Kraje provedenou dne
27.8.2019.

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

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

