Usnesení z 15. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 17.4.2020.
Starosta seznámil zastupitele obce s informací Ministerstva vnitra k dopadům usnesení vlády
č.388, ze dne 6.4.2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání
zastupitelstev obcí a krajů. Tímto opatřením bylo s účinností od 7.4.2020 0:00 po dobu trvání
nouzového stavu:
• Mimo jiné uloženo
o Členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám včetně
veřejnosti z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při
osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali
mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének.
•

Mimo jiné doporučeno územním samosprávným celkům, aby zajistili, pokud je to možné
o V případě osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků a
ostatních osob, včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního
samosprávného celku oddělení členů zastupitelstev územních samosprávných
celků od ostatních osob vhodnými prostředky, např. jejich účastí v oddělené
místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru.

Krizové opatření nelimituje konání zastupitelstva z hlediska projednávaných záležitostí.
Krizové opatření též nově nevylučuje veřejnost z účasti na zasedání.
Starosta obce přečetl program zasedání a vyzval zastupitele, zda chtějí do programu něco
doplnit. Projednání dalších bodů k zařazení do programu zasedání:
ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
a. Pravomoc starosty obce k provedení rozpočtových opatření v příjmové oblasti
v případě schválení dotace bez omezení Schválení programu jednání.
b. Pravomoc starosty obce k provedení rozpočtových opatření ve výdajové oblasti
bez omezení v případě, že zastupitelstvo předtím schválilo Smlouvu o dílo, ze
které tyto výdaje vyplývají
c. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s
d. Žádost o podporu Sociální služby města Přerova, p.o.
e. Rozpočtové opatření č.5.
ZO projednalo a schválilo:
-

Výběrovou komisí navrhnutého uchazeče s nejnižší cenovou nabídkou na zhotovení
asfaltové cesty „Za humny“. Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele
Swietelsky stavební s.r.o. OZ DS Morava v rámci veřejné zakázky „Obnova místní
komunikace Říkovice“.

-

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem Swietelsky stavební s.r.o. OZ DS Morava v rámci veřejné zakázky
„Obnova místní komunikace Říkovice“.

-

Pravomoc starosty obce k provedení rozpočtových opatření v příjmové oblasti
v případě schválení dotace bez omezení Schválení programu jednání.

-

Pravomoc starosty obce k provedení rozpočtových opatření ve výdajové oblasti bez
omezení v případě, že zastupitelstvo předtím schválilo Smlouvu o dílo, ze které tyto
výdaje vyplývají

-

Závěrečný účet obce za rok 2019

-

Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši 3000,- Kč.

-

Žádost o podporu Sociální služby města Přerova, p.o. ve výši 3000,- Kč.

-

Rozpočtové opatření č.5.

ZO vzalo na vědomí:
-

Rozpočtové opatření č.1.

-

Rozpočtové opatření č.2.

-

Rozpočtové opatření č.3.

-

Rozpočtové opatření č.4.

-

Stanovisko Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov,
Dopravní inspektorát Přerov, k dopravní situaci na silnici III.tř/4348 v obci Říkovice.

-

Zprávu Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje,
Územní odbor Přerov, Obvodní oddělení Přerov 1, Čapky Drahlovského č.7, o stavu
veřejného pořádku na teritoriu obvodního oddělení Přerov 1 za období od 1.1.2019 do
31.12.2019

-

Dopis Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno s informací o
aktuálním stavu přípravy „ II. Plánovacího cyklu Plánů pro zvládání povodňových
rizik v povodí Dunaje“.

-

Protokol z jednání k akci:Aktualizace plánu rozvozu ornice dálnice D1, stavba 0136
Říkovice-Přerov.

-

Žádost ČEZ Distribuce a.s.Odbor Měření Morava o odstranění závad na odběrném
místě Říkovice č.parc. 79/8 Říkovice, 751 18 Říkovice.

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

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

