Usnesení z 23. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 22.12.2020
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění.
ZO projednalo a schválilo:
-

Návrh rozpočtu obce Říkovice na rok 2021.

-

Žádost SDH Říkovice o dotaci na činnost spolku dle rozpisu akcí pro rok 2021

-

Žádost SK Říkovice z.s. o programovou dotaci dle rozpisu akcí pro rok 2021

-

Žádost TK Říkovice o programovou dotaci dle rozpisu akcí pro rok 2021

-

Žádost Mysliveckého sdružení Olšina o poskytnutí dotace na zazvěření honitby pro
rok

-

Rozpočtové opatření č.19

-

ZO pověřilo starostu obce k provedení posledního rozpočtového opatření ke konci
roku 2020 bez omezení.

-

Příkaz k provedení inventarizace. Určení inventarizační komise.

ZO vzalo na vědomí:

-

Zástupce fy. Empemont seznámil ZO s možnostmi čerpání dotací na rekonstrukci
rozhlasu a veřejného osvětlení.

-

Písemné zdůvodnění SDH Říkovice o důvodech nevyčerpání dotací a zrušení
plánovaných akcí dle rozpisu akcí r.2020.

-

Písemné zdůvodnění SK Říkovice z.s o důvodech nevyčerpání dotací a zrušení
plánovaných akcí dle rozpisu akcí r.2020.

-

Rozpočtové opatření č.18

-

Zápis Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kontroly, Jeremenkova 40a, 779
00 Olomouc, z dílčího přezkoumání hospodaření obce Říkovice za rok 2020. Při
dílčím přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

-

Oznámení Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, o ukončení dokazování
stavebního povolení pro stavbu dráhy „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz,
v úseku Nedakonice-Říkovice“.

-

Oznámení Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2, o zahájení
řízení o udělení souhlasu ke stavbě „RD Říkovice“ na pozemku parc. č. 76, v k.ú.
Říkovice u Přerova.

-

Výzvu Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2, k účasti na závěrečné kontrolní
prohlídce stavby “Obnova místní komunikace Říkovice“, která se bude konat dne 5.
ledna 2021 v 13:00 hodin na místě stavby.

-

Poděkování obci Říkovice za podporu Linky bezpečí, z.s.

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

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

