Usnesení z 12. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 13.12.2019.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
-

-

-

Návrh na přijetí obecně závazné vyhlášky obce Říkovice č.4/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Říkovice.
Příkaz k provedení inventarizace.
Hodnocení nabídek a výběr zhotovitele stavby “Chodník ke hřbitovu“.
Návrh na zvýšení stočného od 1.1.2020.
Pověření starosty obce k provedení posledního rozpočtového opatření ke konci roku
2019 bez omezení.
Kontrola plnění usnesení z min. zasedání :
Oprava kanalizace u školky - probíhá, provádí fy. Eko-Agrostav. Konečná úprava
povrchů bude řešena v jarním období z důvodu vhodnějších klimatických podmínek.

ZO projednalo a schválilo:
-

Návrh rozpočtu obce Říkovice na rok 2020. Vyrovnaný rozpočet 6 599 000,- Kč

-

Žádost TK Bohuš Říkovice o programovou dotaci dle rozpisu akcí pro rok 2020 ve
výši 30 000,- Kč.

-

Žádost SK Říkovice z.s. o programovou dotaci dle rozpisu akcí pro rok 2020 ve výši
80 000,-Kč.

-

Žádost SDH Říkovice o dotaci na činnost spolku dle rozpisu akcí pro rok 2020 ve výši
81 000,-Kč.

-

Žádost Mysliveckého sdružení Olšina o poskytnutí dotace na zazvěření honitby pro
rok 2020 ve výši 5 000,- Kč.

-

Návrh na přijetí obecně závazné vyhlášky obce Říkovice č.4/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Říkovice.

-

Příkaz k provedení inventarizace. Určení inventarizační komise.

-

Návrh na zvýšení stočného od 1.1.2020 z 27,- Kč/m3 na 29,- Kč/m3

-

Zhotovitele stavby „ Chodník ke hřbitovu“ – firma Eko-Agrostav za cenu 2 271 194,Kč bez DPH.

-

Pověření starosty obce k podpisu smlouvy na zhotovení stavby „Chodník ke hřbitovu“

-

Pověření starosty obce k provedení posledního rozpočtového opatření ke konci roku
2019 bez omezení

ZO vzalo na vědomí:

-

Rozpočtové opatření č.14.

-

Žádost zaslanou starostovi obce Žálkovice, o iniciaci vzájemného jednání z důvodu
řešení situace domu č. p. 143, který je součástí obce Říkovice, ale leží v katastru obce
Žálkovice.

-

Zápis z roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2019 obce Říkovice.

-

Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a
zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, o zrušení povolení provozování
kanalizací obcemi dle zaslaného rozpisu v rozhodnutí.

-

Souhlas Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení stavby:
Prodloužení plynovodu a vodovodu podél m.k. Humňačka Říkovice – pozemky
parc.č. 297, 299, 293/1, st.74, 64 a 60 v k.ú Říkovice, stavebník Obec Říkovice, 751
18, Říkovice č.p. 68.

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

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

