Usnesení z 28. zasedání obecního zastupitelstva Říkovice ze dne 6.8.2021
ZO schválilo:
Program jednání v předloženém znění, doplněný v bodě 2:
-

Schválení zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce obnova místní komunikace
Říkovice za Humny
Pověření starosty obce podepsáním Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Žádost SK Říkovice z.s. o finance za pronájmy šaten.
Žádost Sociální služby města Přerova, p.o. o finanční podporu sociální služby.
Žádost o povolení rekonstrukce kuchyňky v objektu Bistra.
Žádost o zrušení stočného pro objekt Bistra.

ZO projednalo a schválilo:
-

Směrnice pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu obce Říkovice.

-

Schválení dotace na chodník ke hřbitovu. ZO pověřuje starostu obce podepsáním
Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI).

-

ZO pověřuje starostu obce výběrem zhotovitele a podepsáním Smlouvy o Dílo
„Chodník ke hřbitovu“.

-

Zastupitelé schvalují zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce obnova místní
komunikace Říkovice Id. Číslo 117D8210A1855 a pověřují starostu obce k podpisu
zprávy a odeslání poskytovateli dotace MMR.

-

Žádost SK Říkovice z.s. o finance za pronájmy šaten. Finanční prostředky budou
vráceny z pronájmů zaplacených v předešlém kalendářním roce na obecním úřadě
Říkovice a budou použity výhradně na zakoupení hygienických, dezinfekčních a
úklidových prostředků pro objekt šaten.

-

Žádost Sociální služby města Přerova, p.o. o finanční podporu sociální služby pro
občanku Říkovic. ZO schválilo finanční dar ve výši 4000,-Kč.

-

Žádost o povolení rekonstrukce kuchyňky v objektu Bistra.

-

Žádost o zrušení stočného pro objekt Bistra.

-

Rozpočtové opatření č.8.

ZO vzalo na vědomí:

-

Výzvu Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2, o doplnění žádosti a
dokumentaci ke stavebnímu povolení ke stavbě „Kulturní dům Říkovice“ na pozemku
parcela č. st. 25/3, č. st. 25/4, parc. č. 184/1, parc. č. 184/2, parc. č. 330/1 v k.ú.
Říkovice u Přerova do termínu 30.10.2021.

-

Rozpočtové opatření č.7

-

Společný souhlas č. 7/2021 Magistrátu města Přerova, odbor stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2,
„Novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. 76 (zahrada) – vlastní stavba
rodinného domu, část přípojek inženýrských sítí, 301/16 (ostatní plocha, silnice) – část
přípojek inženýrských sítí, sjezd a parcela č. 131 (zahrada) přípojka plynu v k. ú.
Říkovice u Přerova.

-

Dne 11.9. 2021 proběhne Gulášfest

………………………………………
Radomír Možiš - starosta

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

