Usnesení č. 1/VI/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických
horách
konaného dne 9. 6. 2011 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
- Závěrečný účet obce Říčky v Orlických horách pro rok 2010.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Říčky v Orlických horách za
rok 2010, který provedl ekonomický odbor oddělení kontroly obcí Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje a to s výhradou.
- Opatření, které je přijato k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce.
- Změnu katastrální hranice která vyplývá z pozemkových úprav na k.ú. Nebeská
Rybná.
- Pronájem pozemků panu Martinu Hoffmeisterovi.

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno čtyřmi hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

Místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:
Začátek:
Konec:
Místo:
Přítomni:
Nepřítomni:

9.6.2011
18.00 hodin
20.00 hodin
Obecní úřad Říčky v Orlických horách
Ing. Jaroslav Kuchta, Jiří Soběslav, Ján Garlik, Miroslav Bárnet
Milan Fusko

Zasedání ZO zahájil starosta. Bylo přítomno 4 zastupitelů z pěti členného zastupitelstva.
ZO je usnášení schopné. (omluven Milan Fusko)
Zapisovatel zápisu: Soběslav Jiří
Ověřovatel zápisu: Ján Garlik
Program zasedání ZO:
1)
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2)
Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
3)
Opatření vyplývající ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
4)
Projednání změny průběhu katastrálních hranic
5)
Různé, diskuze
6)
Závěr

ad 1) Zapisovatelem zápisu byl určen Jiří Soběslav, ověřovatelem Ján Garlik
Hlasování: 4 x PRO

ad 2 a 3) ZO bylo obeznámeno se Závěrečným účtem Obce Říčky v Orlických horách za rok
2010 a Závěrečnou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Říčky v Orlických
horách za rok 2010. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Hradec Králové
15.3.2011. Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny drobné nedostatky, které byly
následně odstraněny.
-

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Říčky v Orlických horách, který
provedl ekonomický odbor oddělení kontroly obcí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a to s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření, a přijímá toto opatření:
Obec zjištěné nesrovnalosti v odměňování členů zastupitelstva – starosty,
doplatí do správné výše dle Zk. č. 128/2000 Sb.,§ 75 ods.2
Termín: Bylo splněno k 4. 4. 2011
Hlasování: 4 x PRO

ad 4) ZO bylo seznámeno s technickou zprávou týkající se pozemkových úprav
v katastrálním území Nebeská Rybná. Vzhledem ke společným katastrálním hranicím obec
vstoupila do pozemkových úprav s 19162 m2 a vystupuje s 17460 m2. Aby byli odstraněny
veškeré spůlné hranice a v budoucnu, byla katastrální hranice jednoznačně definována obec
„příjde“ o 1702 m2.
ZO schvaluje změnu katastrální hranice dle technické zprávy předloženou firmou Geošrafo
s.r.o.
Hlasování: 4x PRO

ad 5) Diskuze:
- Pan Šenkýř podal žádost o zapsání horské chaty „Horská usedlost Devětsil“do
památek místního regionálního významu. Starosta byl pověřen se tímto záměrem
zabývat a zjistit více o dané věci.
- Pan Hoffmeister podal žádost o pronájem pozemku (pastviny). Jednalo by se o
pozemky s parcelním číslem 516/4, 406/3, 1864/3, 995/1, 1143/11, 1143/14, 1143/13
s celkovou výměrou 26 044 m2. Starosta byl pověřen sepsáním smlouvy. ZO tento
záměr schvaluje
Hlasování: 4 x PRO
-

ZO informovalo občany o začátku výstavby přístřešků na kontejnery. K této výstavbě
na spodním parkovišti zaslal připomínku MUDr. Michal Šerf se žádostí o
přehodnocení tohoto záměru. ZO zvažovalo jinou alternativu, ale jiné vhodné místo
obec nenašla. Starosta byl pověřen vyrozumět MUDr. Michala Šerfa.
ZO bere na vědomí připomínky

-

Pan Ing. Janeba podal žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 1661/1. ZO tuto
žádost prozatím zamítá. Pan starosta se na tomto pozemku s panem Ing Janebou sejde
a zkusí tuto problematiku vyřešit například pronájmem.

-

Pan starosta informoval občany o schválení obecního znaku a praporu Parlamentem
České republiky, který bude slavnostně předán 29.6.2011 v Parlamentu ČR.

Zapisovatel:
Jiří Soběslav

Starosta obce
Ing. Jaroslav Kuchta

Ověřovatel:
Ján Garlik

