Usnesení č. 1/IV/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických
horách
konaného dne 12. 4. 2011 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
Znak a prapor obce – varianta 1 (strom v přirozených barvách s kořeny,
prapor se zelenými poli)
Zřízení územního plánu, jednatelem pověřen starosta Ing. Jaroslav Kuchta
Podpis smlouvy s firmou Regio, projektový atelier s. r. o.
Darovací smlouvu mezi Ski klubem Ústí nad Orlicí a Obcí Říčky
v Orlických horách- zimní údržba
Smlouvu č. IV-12-2003976/05 - věcné břemeno mezi ČEZ a Obcí Říčky
v Orlických horách
Dodatku č. 1 Limit pokladny k Směrnici o oběhu účetních dokladů
Rozpočtové opatření č.1/2011
Prominutí podnikatelských poplatků paní M. Fuskové z důvodu ukončení
provozovny potravin ( za rok 2011).
Finální verzi přístřešků nad kontejnery.

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:
Nepřítomni:

12.4.2011
18.00 hodin
19.30 hodin
Obecní úřad Říčky v Orlických horách
Ing. Jaroslav Kuchta, Jiří Soběslav, Milan Fusko, Ján Garlik, Miroslav Bárnet
------

Zasedání ZO zahájil starosta. Bylo přítomno 5 zastupitelů z pěti členného zastupitelstva,
tedy 100%. ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Soběslav Jiří
Program zasedání ZO:
1)
Znak obce
2)
Územní plán obce
3)
Darovací smlouva mezi Ski klubem Ústí n.O. a obcí Říčky v O.h.
4)
Schválení věcného břemene
5)
Dodatek č. 1 Limit pokladny k Směrnici o oběhu účetních dokladů
6)
Rozpočtové opatření č. 1
7)
Diskuze
8)
Závěr

Zapisovatelem zápisu byl určen Jiří Soběslav.
Hlasování: 5 x PRO
ad 1) ZO s občany se shodlo ve výběru ze sedmi návrhů znaků a praporů obce. Z užšího
výběru postoupila varianta číslo 1 a 4. ZO nakonec schválilo variantu č.1 . Starosta byl
pověřen odesláním vybraného znaku ke schválení Heraldickou komisí v Parlamentu ČR.
Hlasování: 4 x PRO, 1x PROTI
ad 2) Územní plán
Do roku 2016 musí být vypracován nový územní plán obce. Z obeslaných devíti firem se
ozvali tři architekti, z toho jedna nabídka byla 408.000,- Kč a druhá a třetí nabídka shodně
216.000,- Kč. ZO vybrala firmu Regio Hradec Králové, která dala nejlepší podmínky pro
zhotovení územního plánu. (V ceně je zahrnuta příprava žádosti pro dotace.)
ZO schvaluje zřízení územního plánu. Jednatelem pověřen starosta Ing. Jaroslav Kuchta.
Zastupitelstvo obce Říčky v Orlických horách, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona, schvaluje na veřejném zasedání
- pořízení územního plánu
- Ing. Jaroslava Kuchtu , jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
územního plánu Říčky v Orlických horách
- v přenesené působnosti, na základě § 6 odst.6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, žádost o pořízení územního plánu Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou (v
souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona)
Hlasování: 5 x PRO

ad 3) ZO schválilo darovací smlouvu mezi Ski klubem Ústí nad Orlicí a Obcí Říčky
v Orlických horách, týkající se zimní údržby obecních komunikací
Hlasování: 5 x PRO

ad 4) Schválení věcného břemene firmy ČEZ (v části obce U křížku) za cenu 2.000,- Kč.
Číslo smlouvy: IV-12-2003976/05 Říčky v O. h.
Hlasování: 5 x PRO

ad 5) Schválení Dodatku č. 1 Limit pokladny k Směrnici o oběhu účetních dokladů –
navýšení z dosavadních 20.000,- Kč na 40.000,- Kč.
Hlasování: 5 x PRO

ad 6) ZO schválilo rozpočtové opatření č.1/2011 – na základě přijatých dotací zastupitelstvo
schválilo změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením.
Hlasování: 5 x PRO
ad 7) Diskuze
-

-

projednána a odsouhlasena finální verze dřevěných přístřešků nad kontejnery
paní Fusková oznámila ukončení provozu místního obchodu. ZO schvaluje prominutí
poplatku od 1.1.2011. ZO děkuje za dosavadní provoz.
Pan Hoznauer vznesl dotaz na možnost zajištění kominických služeb s čištěním a
revizí kouřovodů u více domů a bytů současně. ZO předběžně stanovilo termín mezi 2.
a 8. květnem po projednání s příslušnou kominickou firmou. Termín bude zveřejněn
na obecních vývěskách a webových stránkách obce.
Pan Hoznauer vznesl dotaz, zda by bylo možné zajistit pojízdnou prodejnu. ZO se
pokusí zjistit nějaké možnosti.
Pan Šenkýř navrhl ZO umístění v obci několika odpadních košů. ZO se tímto návrhem
bude zabývat.
Paní Minářová se tázala ZO zda zamýšlí vybudování nové čekárny na otočce
autobusů. ZO odpovědělo paní Minářové, že tuto problematiku má výhledově v plánu
s přemístěním otočky autobusu a výstavby čekárny na parkovišti pod hřbitovem. Pro
lepší dostupnost pro údržbu v zimním období.

Zapisovatel:
Jiří Soběslav
Ověřovatel:
Milan Fusko

Starosta obce
Ing. Jaroslav Kuchta

