Usnesení č. 1/II/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických
horách
konaného dne 23. 2. 2011 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Schvaluje:
Rozpočtové opatření 12/2010
Rozpočet pro rok 2011
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy
Nákup vybavení obecního úřadu
Výši vodného a stočného pro rok 2011
Podpis smlouvy s J. Tejkalem (vytvoření obecního znaku a praporu)

2. Bere na vědomí
Výsledek hospodaření obce za rok 2010
Záměr pozemkových úprav na katastrálním území Říčky v Orlických
horách
Nutnost změny územního plánu obce do roku 2016 (v souladu se
stavebním zákonem č.183/2006 Sb.)
Program společnosti Helpion – péče o seniory
3. Informuje
O projektech v obci
O sčítání lidu 2011

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:

23.2.2011
18.00 hodin
20.30 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)
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2)
hospodaření obce za rok 2010
3)
schválení rozpočtového opatření 12/2010
4)
schvalování rozpočtu pro rok 2011
5)
schvalování dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy
6)
znak obce
7)
pozemkové úpravy, územní plánování
8)
projekty obce
9)
program péče o seniory
10)
vybavení obecního úřadu a technika
11)
sčítání lidu 2011
12)
schválení výše vodného a stočného pro rok 2011
13)
různé, diskuse
14)
závěr
ad 1) Zapisovatelem zápisu byl určen Jiří Soběslav.
Hlasování: 5 x PRO

ad 2) Oznámení výsledku hospodaření obce za rok 2010
obec v uplynulém roce 2010 hospodařila s těmito výsledky
- příjmy – 2.856.530,plánovaný rozpočet – 2.086.200,- výdaje – 2.217.280,plánovaný rozpočet – 2.086.200,- zůstatek na účtu u ČS – 757.781,- Kč
obec do roku 2016 splácí bezúročnou finanční výpomoc od MF, kde do splacení zbývá
1.800.000,- Kč (tj. 300.000,- Kč za rok)

ad 3) ZO schvaluje rozpočtové opatření 12/2010, které si vyžádalo změnu rozpočtu.
Hlasování: 5 x PRO

ad 4) Schvalování rozpočtu pro rok 2011.
- příjmy 2.318.900,- Kč
- výdaje 2.318.900,- Kč + 300.000,- Kč finanční výpomoc = celkové výdaje 2.618.900,Kč
- Vzniklý schodek bude financován z úspor předcházejících let
Hlasování: 5 x PRO

ad 5) ZO schválilo Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy ze dne 20.7.2010 mezi obcí Říčky
v Orlických horách a městem Rokytnice v Orlických horách (evidence obyvatel). Smlouva
byla prodloužena na dobu neurčitou.
Hlasování: 5 x PRO

ad 6) ZO souhlasí s tím, aby starosta jednal s Mgr. Janem Tejkalem (heraldik) o znaku obce.
Starosta informoval o ceně a o dalším postupu schvalování znaku a praporu obce. Na
příštím veřejném zasedání budou předloženy barevné návrhy od pana Tejkala k projednání
s občany.
Hlasování: 5 x PRO

ad 7) ZO seznámilo občany se záměrem pozemkových úprav na katastrálním území obce
Říčky v Orlických horách.
ad 8) Projekty obce
Starosta informoval ZO o záměru provést změnu územního plánu, která by měla být hotová
do roku 2016 (v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb.) – více bude projednáváno na
příštím veřejném zasedání, kdy starosta zjistí v jakém rozsahu a jakou formou se změna
provede.
ZO seznámilo spoluobčany s připravovanými projekty v obci:
- ZO preferuje rekonstrukci budovy bývalé školy, sídlí Obecního úřad
- Opravy obecních cest
- Rekonstrukce fotbalového hřiště za kostelem a výstavba dětského hřiště
- Oprava požární nádrže
- Výstavba přístřešků na kontejnery
- Oprava hřbitovní zdi a márnice
- Propagace obce – propagační materiály, nové webové stránky
ad 9) Program péče o seniory
Starosta informoval o programu pomoci seniorům od společnosti Helpion. Více informací
bude presentováno v měsíci březnu přímo zaměstnancem společnosti Helpion. Místem setkání
bude chata Devětsil.
ad 10) Vybavení obecního úřadu
ZO schválilo nové vybavení Obecního úřadu – počítač, scanner, tiskárna, kopírka, nábytek
Hlasování: 5 x PRO

ad 11) Sčítání lidu
Starosta informoval o plánovaném Sčítání lidu, které proběhne letos s rozhodným okamžikem
z 25. na 26. 3.2011. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách obce a na
úřední desce před Obecním úřadem.
ad 12) Vodné a stočné:
Na základě finančních nákladů v roce 2010, spojených s provozováním vodárny, kanalizace a
ČOV, množství spotřebované vody a vody odvedené, ZO schválilo pro rok 2011: vodné 20,Kč za m3 a stočné 25,- Kč za m3. To s účinností od 1.1.2011
Hlasování: 5 x PRO
ad 13) diskuse
 Pan Šenkýř navrhl ZO, aby obec obnovila tradici gratulací k významným jubileím
občanů.
 Pan Kroupa vznesl připomínku, zda by nebylo možné vyvážet plasty a papír častěji
než jednou za měsíc v období zimní sezóny a letních prázdnin
ZO se těmito návrhy bude zabývat.

Zapisovatel:
Jiří Soběslav

Starosta obce
Ing. Jaroslav Kuchta

Ověřil
Milan Fusko

