Usnesení č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 6. 9. 2012 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:
Schvaluje:

1)
2)
3)
4)
5)

rozpočtového opatření č. I., II.
smlouvu o přípravě projektů na dotační titul se společností Regional Development
Agency
podání žádosti na dotační titul výstavba “Zóny aktivního odpočinku“
vybrané cvičící prvky do projektu “Zóny aktivního odpočinku“
maximální spoluúčast obce 270 000,- Kč na dofinancování projektu “Zóna aktivního
odpočinku“

Zamítá:
1)
Finanční příspěvek na projekt Region Říčky

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Starosta: ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

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

6.9.2012
18.00 hodin
19.45 hodin
Obecní úřad Říčky v Orlických horách
Ing. Jaroslav Kuchta, Jiří Soběslav, Ján Garlik, Miroslav Bárnet, Milan Fusko

Zasedání ZO zahájil starosta. Bylo přítomno 5 zastupitelů z pěti členného zastupitelstva.
ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Ján Garlik, Milan Fusko

Programu zasedání ZO:
1)
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
schválení rozpočtového opatření I., II.
2)
3)
návrh smlouvy o přípravě projektů na dotační tituly
4)
návrh
podání
žádosti
na
dotační
titul
5)
různé, diskuse
6)
závěr

výstavba

dětského

hřiště

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu byla určena Romana Macháňová a ověřovatelé zápisu Ján Garlik, Milan
Fusko
Hlasování: 5 x PRO
Ad 2) schválení rozpočtového opatření I., II.
ZO bylo obeznámeno s hospodařením obce a o plnění rozpočtu, příjmech a výdajích.
Vzhledem k tomu, že došlo k rozdílům na položkách a paragrafech oproti plánovanému
rozpočtu, starosta předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. I a II.
ZO schvaluje rozpočtového opatření I., II
Hlasování: 5 x PRO
Ad 3) návrh smlouvy o přípravě projektů na dotační tituly
ZO bylo obeznámeno s návrhem smlouvy se společností Regional Development Agency o
spolupráci s přípravou projektu (včetně administrace) pro podání žádosti o dotační titul na
projekt „výstavba Zóny aktivního odpočinku“
ZO schvaluje návrh smlouvy o přípravě projektů na dotační titul se společností Regional
Development agency
Hlasování: 5 x PRO

Ad 4) návrh podání žádosti na dotační titul výstavba dětského hřiště
Starosta informoval o možnosti získání dotace na výstavbu “Zóna aktivního odpočinku“, tzn.
3 zóny-dětské hřiště, zóna odpočinku a zóna pro seniory
Starosta zmínil různé prvky, které jsou možné umístit do této zóny a nechal kolovat různé
návrhy „cvičících“ prvků. Informoval o možnosti žádání dotace s rozdílnou spoluúčastí obce.

Starosta navrhuje propočítat možnosti spoluúčasti obce na dofinancování projektu
s maximálním vkladem z rozpočtu obce (rok 2013) 270 000,- Kč.
ZO schvaluje návrh podání žádosti na dotační titul výstavba “Zóny aktivního odpočinku“.
ZO schvaluje vybrané cvičící prvky (viz. příloha)
ZO schvaluje maximální spoluúčast obce 270 000,- Kč
Hlasování: 5 x PRO

Ad 5) různé
Starosta informoval o probíhajícím projektu Region Říčky (nezávislé uskupení místních
podnikatelů – ubytovatelů, Ski klubu za podpory Obce, při společné propagaci a aktivit
místního regionu Říčky). Starosta předložil návrh podpořit Region 20% z vybrané částky na
rekreačních a ubytovacích poplatcích, tedy 20 383,-Kč. Tento podíl 20% přislíbil Regionu na
společné schůzce za podmínky, že všichni „zaregistrovaní“ ubytovatelé zaplatí příslušné
poplatky. Tato podmínka však nebyla splněna.
Starosta přesto navrhuje 20% z vybrané části Regionu přispět na společnou propagaci, tedy
20 383,- Kč.
ZO zamítá finanční příspěvek Regionu Říčky
Hlasování: 1 x PRO, 3 x PROTI, 1x SE ZDRŽEL HLASOVÁNÍ

diskuse
 Starosta omluvil pana Hovorku za neúčast na dětském dni, pan Hovorka za to přislíbil
všem dětem školou povinným volný vstup do lanového parku.
 Starosta informoval ZO a hosty o svozu nebezpečného odpadu, který se bude konat
dne 15.9.2012, více info na platátech na místech k tomu určeným.
 Starosta hovořil o zimní údržbě obecních komunikací, že až do teď zimní údržbu
hradil SKI klub, teď se momentálně domlouvají nové podmínky s novým ředitelem
Ski centra, hledají se nová řešení. Občané budou informováni o způsobu provádění
zimní údržby na obecních komunikacích.
 Starosta informoval o prováděných pracích okolo kostela, odvodnění. S touto činností
pomáhá společnost HELPION. Starosta se snaží oslovit sponzory na spolufinancování
nákupu potřebného materiálu na dokončení drenáže.
 Starosta poděkoval všem zúčastněným.

Zapisovatel:
Romana Macháňová

Starosta obce
Ing. Jaroslav Kuchta

Ověřovatelé:
Ján Garlik
Milan Fusko

