Usnesení z 13. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 31.1.2020.
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
-

Návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech o průměrnou roční míru inflace
vypočítanou ČSÚ, která činila 2,8% za rok 2019.

-

Program rozvoje obce Říkovice 2016 – 2022 ,,Aktualizace č. 2“

ZO projednalo a schválilo:
-

Zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo Smlouvu o výpůjčce nemovité věci –
stavby Říkovice č.p. 159, jiná st., na stavební parcele č.279, LV 10001, v k.ú.
Říkovice u Přerova - uzavřená mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha,
IČO:69797111, jako půjčitelem a Obcí Říkovice, Říkovice 68, 751 18 Říkovice,
IČO:00636568, jako vypůjčitelem, a o přenechání stavebního pozemku parc.č. 279,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Říkovice u Přerova do bezplatného užívání vlastníku
stavby č.p. 159 (Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových) po dobu trvání výše uvedené Smlouvy o výpůjčce nemovitosti č.
UZSVM/OPR/7098/2019-OPRM, byla schválena Zastupitelstvem obce Říkovice na
základě usnesení č.13, ze dne 31.1.2020.
Aktualizaci č. 2 ,,Programu rozvoje obce Říkovice 2016 - 2022

-

Návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech o průměrnou roční míru inflace
vypočítanou ČSÚ, která činila 2,8% za rok 2019.

ZO vzalo na vědomí:
-

Rozpočtové opatření č.15/2019

-

Rozpočtové opatření č.16/2019

-

Rozhodnutí Obce Říkovice, Říkovice 68, 751 18 Říkovice, IČO:00636568, o
povolení kácení všech bříz nacházejících se na pozemku p.č. 79/10 na katastrálním
území Říkovice u Přerova. Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti tenisového
oddílu. Žadateli se ukládá provést náhradní výsadbu 20 ks dřevin v areálu p.č. 79/10 v
k.ú. Říkovice u Přerova do 1 roku od provedení kácení.

-

Oznámení o změně názvu organizace: Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, na nový název: Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od
1.1.2020.

-

Společný souhlas č.9/2020 Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2, se
stavebním záměrem „Přístavba terasy k objektu rodinného domu č.p. 161 na pozemku

parc.č. 221/14 (orná půda), st. Parcela 259 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním
území Říkovice u Přerova.
-

Výzva č. 19/2020 Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2, k účasti na kontrolní
prohlídce stavby: „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 142“, na pozemku parcela č.
st.189 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Říkovice u Přerova.

-

Oznámení spol. Enpro Energo s.r.o., o vstupu na pozemek parc. č. 1348 v k.ú.
Říkovice u Přerova v souvislosti s realizací stavby „ Dluhonice odb. ČD Říkovice ,
V551/552“ v termínu 2020-2022.

-

Protokol o předání a převzetí dlouhodobého hmotného majetku z projektu r. 2014
„Zpracování bioodpadu“ - 100 ks Kompostérů 900 litrů a 1 ks Štepkovač mezi
Předávajícím: Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka, se sídlem Náměstí 74,
751 14 Dřevohostice a Přebírajícím: Obec Říkovice, se sídlem Říkovice č.p.68,751 18.

-

Hodnotící zprávu finančního hospodaření obce Říkovice v letech 2016-2019.

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

……………………………………..
Jiří Říha - mísrostarosta

