Usnesení z 27. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 14.5.2021
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
-

Žádost JIKAP s.r.o., Říkovice 52, 751 18 Říkovice o povolení výkopu vodovodní
přípojky na obecní parcele č. 1299 a 330/2 v k.ú. Říkovice u Přerova.

-

Žádost o projednání zhotovení veřejného osvětlení na pozemku č.1299 z důvodu
zřízení dvou popisných čísel a zvýšeného pohybu chodců.

ZO projednalo a schválilo:
-

Rozhodnutí o výběru nájemce „Bistra“. Do konečného termínu podání nabídek byly
na obecní úřad doručeny 3 žádosti o provozování Bistra. Z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek dvěma uchazeči (nedoložení požadovaných dokladů) byli
z výběrového řízení vyřazeni.
Výběrová komise navrhla nového nájemce, který doložil všechny požadované
doklady.

-

ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

-

Renovace hřbitovní zdi v Říkovicích. ZO souhlasí se změnou projektu spočívající
v nahrazení dřevěné výplně jednotlivých polí za kovové výplně.

-

Na základě provedeného nabídkového řízení a předložených cenových nabídek
zastupitelé obce zmocňují starostu obce k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem
Rovina Hulín stavební a.s.

-

Žádost o povolení výkopu vodovodní přípojky na obecní parcele č. 1299 a 330/2 v k.ú
Říkovice u Přerova.

ZO projednalo a odsunulo:
-

Žádost o projednání zhotovení veřejného osvětlení na pozemku č.1299 z důvodu
zřízení dvou popisných čísel a zvýšeného pohybu chodců.
ZO pověřuje starostu obce k zajištění technických parametrů plánovaného solárního
osvětlení a cenové nabídky na dodávku a montáž osvětlení.

ZO projednalo a zamítlo:
-

Žádost Římskokatolické farnosti Říkovice o finanční příspěvek ve výši na úhradu
zápůjčky, která byla přijata z důvodu platební neschopnosti farnosti na úhradu faktury
za opravu střechy kostela.

-

Žádost SK Říkovice z.s. na kamerový systém v areálu fotbalového hřiště SK Říkovice

ZO vzalo na vědomí:

-

Oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje,
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace
v dotačním programu Olomouckého kraje “Program obnovy venkova Olomouckého
kraje 2021“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na
akci „Odstavná místa před hřbitovem v obci Říkovice“.

-

Oznámení EKOKOM o množství vytříděných obalů a odměny ve výši 12 734,90 Kč.

-

Rozpočtové opatření č.4.

-

Oznámení Ministerstva pro Místní rozvoj ČR o územním rozhodnutí o umístění
stavby označené jako „6114-MORAVA- VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 Kyselovice
– TU 175 Hynčice“.

-

Oznámení starosty obce o provádění rekonstrukce osvětlení v zámeckém parku. Bude
provedena pokládka nových elektrických rozvodů a přemístěny osvětlovací tělesa se
sloupy. Příprava pro montáž zastřešení posezení po bocích parketu.

-

Starosta obce do příštího zasedání prověří oprávněnost výstavby „vyhýbacího
pruhu“ před stodolou p.č.65 na cestě „Za humny“. Bude prověřena částka hrazená obcí
za provedené práce.

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

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

