Usnesení z 22. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 13.11.2020.
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
-

Návrh na podání žádosti obce Říkovice do dotačního titulu 117d8210H - Podpora
budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku.

-

Návrh na sepsání Smlouvy o provedení díla na opravu dlažby na koupališti.

ZO projednalo a schválilo:
-

ZO schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi Pronajímatel: Obec
Říkovice, Říkovice č.p,68, 751 18 Říkovice a Nájemcem: GasNet, s.r.o., Klíšská,
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
Jedná se o STL plynovod DN63 v délce 124,6 metrů a 6 ks STL přípojky DN40
v místě „ Za humny“.

-

ZO schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě „Obnova místní komunikace Říkovice“ mezi
Objednatel: Obec Říkovice, Říkovice č.p,68, 751 18 Říkovice a Zhotovitel:
Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, se sídlem
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno. Předmětem dodatku je posunutí konečného termínu
zhotovení a předání díla Objednateli do termínu 31.12.2020.

-

Rozpočtové opatření č.17

-

ZO schvaluje podání žádosti obce Říkovice do dotačního titulu 117d8210H - Podpora
budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku. Dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 80% z celkové ceny díla. Bude zpracován projekt. Maximalní
cena díla byla stanovena na 2 mil. Kč. Případná realizace bude na dvou místech školka-hřiště, koupaliště.

-

ZO schvaluje návrh na sepsání Smlouvy o provedení díla opravu dlažby na koupališti.

ZO vzalo na vědomí:
-

Informaci o končících Smlouvách na pronájem obecních bytů v č. p. 7

-

Rozpočtové opatření č.16

-

Oznámení starosty obce pro spolky o nutnosti písemného zdůvodnění nevyčerpání
dotací od obce za r. 2020. Termín do příštího zasedání.

-

Oznámení starosty obce pro spolky o nutnosti předložit návrh na dotace spolků na r.
2021. Termín do příštího zasedání.

-

Obec připraví pro děti ve školce balíčky na Mikulášskou nadílku.

-

Oznámení České dráhy a.s., o kácení zeleně rostoucí mimo les. Jedná se o 8 ks topolů
černých na parc. čísle 1332 v k.ú. Říkovice u Přerova. Důvod- přestárnutí, hniloba.

-

Oznámení KIDSOK o rozšíření nabídky elektronických dokladů IDSOK a zavedení
celosíťové jízdenky od 1.ledna 2021.

-

Nabídku obce Bochoř na ubytování v bytě. Podmínkou je důchodový věk, či plně
invalidní důchod, soběstačnost, mobilita.

-

Oznámení EKOKOM o množství vytříděných obalů a odměny ve výši 11 253, 39 Kč.

-

Usnesení č. 446/2020 Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2, o přerušení 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.

-

Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kontroly, Jeremenkova 40a,
779 00 Olomouc, o zahájení přezkoumání hospodaření obce Říkovice za rok 2020,
které proběhne dne 19.11.2020.

-

Informaci o přistavení 2 ks kontejnerů (kostel, nádraží) na objemný domovní odpad
v termínu 20-22.11.2020.

-

Dne 21.11.2020 proběhne v obci sběr železného šrotu.

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

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

