Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických
horách
konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:
Schvaluje:
- Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014
- Rozpočtové provizorium na rok 2012
- Rozpočtové opatření č. 3/2011
- Směrnici č.1/2011 o inventarizaci majetku a závazků,
- Směrnice č.2/2011 odpisový plán
- Ustanovení členů komise k zajištění inventury majetku k 31.12.2011
- Veřejnoprávní smlouvu s Městem Rokytnice v Orlických horách
- Vytyčovací plán na pozemek č. 2419
- Plán akcí na rok 2012
- Sponzorský dar na mezinárodní závody SKIINTERKRITERIUM 2012
- Mimořádnou finanční odměnu členům zastupitelstva
Zamítá:
- Vytyčovací schéma na pozemek č. 1130/21
- Prominutí poplatku za komunální odpad pro pana Fabiána
Bere na vědomí:
- Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2012
Informuje:
- O možnosti vidimace a legalizace (ověřování podpisu a kopií) na OÚ Říčky
v Orlických horách (paní R. Macháňová)
- O průběhu jednání o územním plánu
- O možnosti volných permanentek na sjezdovky Ski klubu
- O provozu obchodu se zbožím smíšeným

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

Místostarosta: Jiří Soběsla

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

20.12.2011
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: Soběslav Jiří
Ověřovatel zápisu: Ján Garlik, Milan Fusko
Program zasedání ZO:
1)
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2)
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2012 - 2014
3)
Návrh rozpočtového provizoria na rok 2012
4)
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2011
5)
Návrh na schválení směrnice o inventarizaci a směrnice o odpisovém plánu
6)
Ustanovení členů komise k zajištění inventury majetku k 31.12.2011
7)
Veřejnoprávní smlouva s městem Rokytnice v Orlických horách
8)
Vytyčovací plán na pozemek č. 2419
9)
Plán akcí na rok 2012
10)
Kalendář akcí na rok 2012
11)
Diskuze
12)
Závěr

ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen Jiří Soběslav a ověřovateli zápisu Ján Garlik a Milan Fusko
Hlasování: 5 x PRO

ad 2) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2012 – 2014
Starosta předložil návrh rozpočtového výhledu obce na rok 2012 až 2014
ZO tento rozpočtový výhled na rok 2012 – 2014 schválilo.
Rozpočtový výhled byl schválen 5 x PRO.

ad 3) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2012
Starosta předložil návrh hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu. Obec bude hospodařit
od ledna 2012 do schválení rozpočtu v tomto rozpočtovém provizoriu. Měsíční výdaje budou
čerpány ve výši 1/12 výdajů roku 2011. Výjimka z pravidla rozpočtového provizoria se
uplatní v případě periodicky se opakujících a smluvních plateb, u mzdových výdajů v souladu

s platnými platovými výměry a u odměn za výkon funkce členům zastupitelstva dle nařízení
vlády.
Návrh byl schválen 5 x PRO

ad 4) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2011
Starosta předložil návrh k schválení rozpočtového opatření č. 3/2011, které si vyžádalo změnu
v rozpočtové skladbě.
ZO rozpočtové opatření schválilo 5 x PRO

ad 5) Návrh na schválení směrnice č.1/2011 o inventarizaci majetku a závazků a
směrnice č. 2/2011 odpisový plán
Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zásady odepisování majetku a
odpisový plán
ZO schválilo směrnici č. 1/2011 a 2/2011 5 x PRO

ad 6) Ustanovení členů komise k zajištění inventury majetku k 31.12.2011
Starosta ustanovuje inventarizační komisi k provedení inventarizace za rok 2011 a to ve
složení: předseda IK Jiří Soběslav, členové IK Romana Macháňová, Romana Fusková a Josef
Kohoutek.
ZO schvaluje 4 x PRO, 1 člen ZO se zdržel hlasování

ad 7) Veřejnoprávní smlouva s Městem Rokytnice v Orlických horách
Starosta předložil návrh Veřejnoprávní smlouvy Obce Říčky v Orlických horách s Městem
Rokytnice v Orlických horách. Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány Města na místo orgánů Obce.
ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu s Městem Rokytnice v Orlických horách
Smlouva byla schválena 5 x PRO

ad 8 ) Vytyčovací plán na pozemek č. 2419
Pan ing. Bečička předložil 2 varianty vytyčovacích schémat vypracovaných ing. arch. P.
Šudou na p.č. 2419 v katastru obce Říčky pro novostavbu.
ZO schválilo vytyčovací schéma - variantu 1.
Návrh byl schválen 5 x PRO

ad 9) Plán akcí na rok 2012
ZO navrhuje tento plán akcí na rok 2012:

-vytvoření pasportu komunikací a pasport dopravního značení v obci (společný projekt s DSO
Orlické hory)
-územní plán (rok2012-2013)
-výstavba dětského hřiště (po schválení dotačního titulu)
-přestavba bývalé hasičské zbrojnice na dílnu pro zaměstnance obce
-sanace obecního úřadu
-drenáž kolem kostela ze severní strany
-pokrytí přístřešků na kontejnery asfaltovými šablonami (kanadský šindel)
Plán akcí byl schválen 5 x PRO

ad 10) Kalendář kulturní a sportovních akcí v obci na rok 2012
2.2.
Koncert v kostele Nejsvětější Trojice
3.3.
Maškarní karneval pro všechny generace – na sjezdovce penzionu Macháček
24.3.
Vítání jara – vynášení moreny, průvod obcí, posezení U Bigena
30.4.
Stavění májky před Obecním úřadem a pálení čarodějnic u rybníka
3.6.
Pouť v Říčkách a slavnostní vysvěcení obecního znaku a praporu obce
4.8.
Turnaj v malé kopané – hřiště u kostela
25.8.
Loučení s létem - dětský den na hřišti u kostela
17.11.
Lampiónový průvod
1.12.
Setkání s Mikulášem, andělem a čerty
8.12.
Rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem a zpívání koled
Termíny akcí jsou předběžné, mohou se měnit dle počasí.
Plán akcí ZO bere na vědomí.

ad 11) Diskuze
- Pan Malinský podal žádost o schválení vytyčovacího schématu vypracovaného ing.
arch. P. Červeným na p.č. 1130/21 pro stavbu RD v katastru obce Říčky v O.h.
(v lokalitě „Mittelberg“). ZO s tímto vytyčovacím schématem nesouhlasí z důvodu
nevhodného umístění stavby k přiléhající původní zástavbě roubených chalup a po
konzultaci s ing. arch. Šudou, který odmítl vytyčovací schéma nakreslit z důvodu
„naplnění“ této lokality (již dříve povoleny 2 RD)
Hlasování 5 x PROTI
- Žádost Organizačního výboru SKIINTERKRITERA o sponzorský dar na 50. ročník
mezinárodních závodů. Starosta navrhl v rámci sponzorství pronajmout od Obce
Bartošovice párty stan a zapůjčit na závody pro potřeby organizátorů.
ZO souhlasí s pronájmem party stanu a zapůjčení pro organizátory
SKIINTERKRITERA
Žádost byla schválena 5 x PRO
-

Starosta informoval o dvaceti podaných návrzích k územnímu plánu a o jeho průběhu.

-

ZO informovalo občany o získání volných permanentek od Ski klubu Říčky pro místní
občany.

-

Starosta informoval o rekvalifikaci Romany Macháňové a udělení licence vidimace a
legalizace (ověřování podpisu a ověřování kopie)

-

ZO informovalo občany o připravované smlouvě k pronájmu prostoru v budově
obecního úřadu za účelem provozu obchodu se zbožím smíšeným.

-

Starosta navrhuje udělit jednorázovou finanční odměnu panu Miroslavu Bárnetovi za
příkladnou práci a pomoc při rekonstrukci prostor obecního úřadu ve výši 500,- Kč. A
dále jednorázovou finanční odměnu panu Jiřímu Soběslavovi za propagaci obce
(výroba a tisk plakátů), pomoc při úklidu po rekonstrukci obecního úřadu, ve výši
500,- Kč.
Bylo schváleno 4 x PRO, 1 člen ZO se zdržel hlasování

-

Pan Fabián podal žádost o prominutí poplatku za komunální odpad za rok 2011. ZO
tuto žádost zamítlo, hlasování 5 x PROTI

-

Pan Hoznauer vznesl dotaz na fungování společnosti Helpion v obci. Obec s touto
službou byla nadmíru spokojena. Spokojeni byli i místní obyvatelé, kteří tuto službu
využili.

ad 11) Závěr – Ukončení zasedání

Zapisovatel:
Jiří Soběslav
Ověřovatelé:
Ján Garlik, Milan Fusko

Starosta obce
Ing. Jaroslav Kuchta

