Usnesení z 26. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 16.4.2021
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
-

Smlouva o budoucí smlouvě O zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. SOBSVB IV-12-8019978/001
Závěrečný účet obce a účetní uzávěrku obce za r. 2020
Žádost o podporu Linky bezpečí

ZO projednalo a schválilo:
-

ZO schvaluje na doporučení výběrové komise pověřit k realizaci veřejné zakázky
“Obnova dětských hřišť v obci Říkovice“ firmu TEWIKO systems, s.r.o., Kateřinská
791, 463 03 Stáž nad Nisou, za celkovou cenu 1.525.138,45 Kč bez DPH.
Výše dotace 80%.

-

ZO na doporučení výběrové komise ohledně realizace veřejné zakázky “Rekonstrukce
hřbitovní zdi a chodníků – 1.etapa“ neurčila vítěze z důvodu nesplnění podmínek
zadávacího řízení. Hodnotící komise nedoporučila uzavření smlouvy s uchazečem.
S uchazečem nebude uzavřena Smlouva o Dílo.

-

Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši 3000,- Kč.

-

Smlouvu o budoucí smlouvě O zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. SOBSVB IV-12-8019978/001. Jedná se o zřízení zemního kabelového vedení NN a
usazení nového podpěrného bodu na pozemku parc. č. 299, 297 v k.ú. Říkovice.

-

Závěrečný účet obce za r. 2020 – bez výhrad.
Účetní závěrku obce za r. 2020

ZO vzalo na vědomí:

-

Žádost České Inspekce Životního Prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, Tovární
1059/41, 779 00 Olomouc, o sdělení informací a předložení dokumentů ohledně
kácení a prořezu dřevin v zámeckém parku v Říkovicích na pozemku p.č. 1/1(ostatní
plocha) v k.ú. Říkovice, který je vlastnictví obce Říkovice.

-

Rozpočtové opatření č. 3.

-

Smlouva o nájmu nebytových prostor a venkovních prostor Bistra byla ukončena
k 31.3.2021. Do 30.4.2021 bude provedena inventura obecního majetku v prostorách.

-

Informaci č.5/2021 Ministerstva vnitra České republiky, odbor všeobecné správy,
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, ohledně stanovování různých druhů poplatků
spojených s konáním sňatkových obřadů.

-

Rozhodnutí č.45/2021 Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2, zastavení řízení o
nařízení odstranění stavby„ Stavba posezení, přístřešků, hospodářské budovy a skladu
u rodinného domu č.p. 33.

-

Oznámení o ukončení (splacení) úvěru Obce Říkovice u Hypoteční banky(HB) a
provedení vymazání zástavního práva v katastru nemovitostí.

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

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

