Usnesení z 19. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 26.8.2020.
-

ZO schválilo:
Program v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
Žádost TK Říkovice o dotaci – Úhrada nákladů na materiál oplocení tenisového kurtu.

ZO projednalo a schválilo:
-

ZO schvaluje na doporučení výběrové komise pověřit k realizaci remízku firmu
KAVYL s.r.o.
ZO pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy s firmou KAVYL s.r.o.na zhotovení
remízku

-

Rozpočtové opatření č.13.

-

Žádost TK Říkovice o dotaci – Úhrada nákladů na materiál oplocení tenisového
kurtu. Oplocení včetně tenisového sportoviště jsou majetkem obce.

ZO vzalo na vědomí:
-

Výzvu Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 Praha 3 –
Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova
606/2, Přerov I-město, 750 02 Přerov, k přistoupení k řízení o pozemkových úpravách
v k. ú. Horní Moštěnice.

-

Rozpočtové opatření č.12.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje,
Oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, o zpracování Návrhu
územního plánu Říkovice a k vyjádření se k návrhu, případně doplnění či upřesnění.

-

Oznámení Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava, o
probíhajícím řízení o přezkoumání rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu
Olomouckého kraje ze dne 8.6.2020 č.j. KUOK 62851/2020, kterým bylo změněno
územní rozhodnutí č.32/2006 o umístění záměru „D1, stavba 0136 Říkovice –Přerov“.

-

Oznámení o uzavírce železničního přejezdu Říkovice ve dnech 19.9.2020 - 20.9.2020
od 8 do 18 hodin.

-

Oznámení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779
00 Olomouc, o změně sídla Územního odboru Přerov a Stanice Přerov HZS
Olomouckého kraje od 5.8.2020. Nová adresa sídla: K Moštěnici 375/9a, Přerov VIÚjezdec, 750 02 Přerov.

-

Oznámení Českých drah, o kácení zeleně rostoucí mimo les. Jedná se o 5 ks topolů
rostoucích na katastru obce Říkovice, parcel. číslo 1332 v blízkosti žel. přejezdu
Říkovice. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu 2020/2021.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje,
Oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, o konání veřejného
projednávání návrhu Změny č.1 Územního plánu.

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

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

