Usnesení z 18. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 30.7.2020.
ZO schválilo :
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2 :
-

Rozpočtové opatření č.11

-

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.IV-12-8018433/SOBS/VB03.

-

Projednání změny hranic obcí Říkovice a Žálkovice dle § 26 zák. č. 128/2000Sb.
zákona o obcích.

ZO projednalo a schválilo:
-

Opravu hřbitovní zdi.
Přijetí dotace v dotačním programu Ol. kraje “Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020“ v dotačním titulu „ Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce na akci „Oprava hřbitovní zdi v obci Říkovice“ ve výši max.
500 000,- Kč.

-

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Obnova místní komunikace Říkovice“ s firmou
Swietelsky stavební s.r.o. Předmětem dodatku je změna oprávněné osoby zhotovitele
k jednáním ve věcech technických souvisejících s realizací stavby.

-

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.IV-12-8018433/SOBS/VB03. Jedná se o zřízení zemního elektrického kabelového
vedení NN, které bude vedeno na pozemku parc.č. 79/11 v k.ú. Říkovice u Přerova.
Vlastníkem pozemku je obec Říkovice(budoucí povinná). Jako náhrada za omezení
vlastnického práva bude jednorázově.

-

Rozpočtové opatření č.11

-

Projednání změny hranic obcí Říkovice a Žálkovice dle § 26 zák. č. 128/2000Sb.
zákona o obcích. Jedná se o pozemky - zahrádky za Humny. Nyní v k.ú Žálkovice
ZO pověřuje starostu obce k zajištění podpisů vlastníků dotčených pozemků (záhrádky
za Humny), že souhlasí se změnou katastrálního území z k.ú. Žálkovice na k.ú
Říkovice. Termín zajištění je stanoven do příštího zasedání ZO.

ZO vzalo na vědomí:
-

Rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky, Kloknerova 2295/26 Praha 414 ,148 01, o poskytnutí dotace
014D24100 0461 Říkovice_DA(OLK), 014D24100 0461 Říkovice – Dopravní
automobil.

-

Rozpočtové opatření č.10.

-

Oznámení Ministerstva životního prostředí, Odboru výkonu státní správy VIII,
Krapkova 3, 779 00 Olomouc, o zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací
podle §16 k záměru zařazenému v kategorii I „Modernizace trati Brno-Přerov,
5.stavba Kojetín –Přerov“ (posouzení změn).

-

Oznámení firmy REMA Systém a.s., o připravenosti okamžitého napojení na obecní
systém nakládání s odpady s tím, že firma REMA Systém a.s je připravena odvážet
veškeré vysloužilé elektrozařízení, které firma ASEKOL a.s. odmítne převzít.

-

Návrh parkovacích míst v návaznosti na rekonstrukci kulturního domu Říkovice.
Realizace parkovacích míst bude řešena samostatným projektem a realizací mimo
projekt KD Říkovice.

-

ZO souhlasí se situováním „vstupu“ pro vozíčkáře z vedlejšího (služebního) vchodu
situovaném na západní fasádě objektu plánovaného KD.

-

Dne 3.8.2020 ve 13 hodin proběhne na OÚ výběrové řízení na zhotovitele(výsadbu)
remízku.

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

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

