Usnesení z 21. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 8.10.2020.
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 2 :
-

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (márnice) a o
zřízení věcného práva č. UZSVM/OPR/2612/2020-OPRM

-

Žádost paní o posunutí sloupu veřejného osvětlení umístěného na pozemku p.č.297
v k.ú. Říkovice u Přerova.

-

Darovací smlouva s Hospic na Svatém Kopečku.

-

Darovací smlouva s Fantasy Přerov, z.s.

ZO projednalo a schválilo:
-

ZO schvaluje na doporučení výběrové komise pověřit firmu s nejnižší cenovou
nabídkou k realizaci veřejné zakázky “ Odstavná místa před místním hřbitovem v obci
Říkovice“

-

ZO schvaluje na doporučení výběrové komise pověřit firmu s nejnižší cenovou
nabídkou k realizaci veřejné zakázky“ Výstavba chodníku ke hřbitovu Říkovice II“

-

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (márnice) a o
zřízení věcného práva č. UZSVM/OPR/2612/2020-OPRM.
ZO schvaluje bezúplatný převod včetně zřízení věcného práva a omezujících
podmínek.

-

Darovací smlouvu s Hospic na Svatém Kopečku - formou finančního daru

-

Darovací smlouvu s Fantasy Přerov, z.s. – formou finančního daru

ZO vzalo na vědomí:
-

Žádost o posunutí sloupu veřejného osvětlení umístěného na pozemku p.č.297 v k.ú.
Říkovice.
ZO požaduje před realizací posunutí sloupu veř. osvětlení předložení projektové
dokumentace ke zhotovení díla-přeložky. Veškeré náklady s realizací díla hradí
žadatel.

-

Rozpočtové opatření č.15

-

Společný souhlas č.44/2020 Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2, se záměrem
„Stavební úpravy Rodinného domu č.p. 3, přípojka dešťové kanalizace.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2, o zahájení řízení o nařízení
odstranění stavby „ Stavba posezení, přístřešku, hospodářské budovy a skladu u
rodinného domu č.p. 33“ na pozemku parcela č. st. 46 (zastavěná plocha a nádvoří),
49/1(zahrada) v k.ú. Říkovice u Přerova.

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

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

