Usnesení č. 1/X/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických
horách
konaného dne 27. 10. 2011 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
- Rozpočtové opatření č. 2
- Stavbu Adventure golf na pozemcích patřících společnosti Pod Zakletým a.s.
- Záměr a investici na zbudování obchodu – potraviny, na Obecním úřadě
- Na návrh inventurní komise vyřazení z inventurních soupisů nefunkční a
poškozené věci (sekačka, křovinořez, kopírka, PC, 2 ks stolu + kontejner) a
dále přeřazení autobusových čekáren z účtu 021 na účet 028.

Bere na vědomí:
- Jednání starosty s podnikateli – ubytovateli

Ukládá starostovi:
- Jednat se společností Pod Zakletým a.s. – pan Spilka o zpětném odkupu části
pozemku 446/1.

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:

27.10.2011
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)
Rozpočtové opatření č. 2
3)
Návrh stavby – Adventure golf
4)
Ochod - potraviny
5)
Inventura
6)
Různé, diskuze
7)
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) Rozpočtové opatření č. 2
Starosta informoval ZO o rozpočtovém opatření č. 2/2011, které si vyžádalo změnu rozpočtu.
Rozdíl činil v příjmech 377.000,- Kč, ve výdajích 407.000,- Kč.
Rozpočtové opatření bylo schváleno 5 x PRO.

ad 3) Návrh stavby – Adventure golf
Starosta představil ZO žádost o souhlas se stavbou k projektu Adventure golf, který chce
zbudovat na svých pozemcích p.č. 307/15,307/16,446/1,446/3 akciové společnosti Pod
Zakletým. ZO souhlasí s návrhem výstavby, pod podmínkou, že obci bude nabídnuta
k odprodeji část pozemku kolem chaty Devětsil, kvůli přístupu vozidel k objektu a dále že se
souhlas vztahuje pouze na tento projekt.
Výstavba areálu - Adventure golf byla schválena 5 x PRO

ad 4) Ochod - potraviny
ZO informovalo občany o zbudování obchodu s potravinami v prostorách Obecního úřadu
Říčky v O.h. – v budově bývalé školy. Starosta vyzval ZO ke schválení investice na
rekonstrukci prostoru pro obchod s potravinami v celkové výši cca 150 000Kč.
Tento záměr a investice byla schválena 5 x PRO.

ad 5) Inventura
Starosta informoval o proběhlé inventuře majetku obce, kde bylo přítomno celé zastupitelstvo
obce mimo starosty a plný počet členů finanční i kontrolní komise. Inventurní komise
navrhuje k vyřazení 1 ks sekačky a 1 ks křovinořezu, 1 ks kopírka Canon, 1 ks PC XP , 1 ks
stůl černý + kontejner, 1 ks stůl pod PC = z důvodu nefunkčnosti a celkového poškození. Dále
komise navrhuje přeřazení dvou autobusových čekáren z účtu 021 (stavba) na účet 028
(drobný dlouhodobý hmotný majetek) = z důvodu nemají pevné základy (jsou mobilní).
Změny v inventuře majetku obce tak jak inventurní komise navrhuje byly schváleny 5 x
PRO.

ad 6) Různé, diskuze
Starosta informoval o schůzce s podnikateli, ubytovateli v katastru Říček, která proběhla
20.10.2011 od 18 hodin v chatě Ski klubu. Na schůzi se jednalo o svozu a nakládání s odpady,
o lázeňských, rekreačních a ubytovacích poplatcích a o vznikajícím sdružení pro propagaci
Říček.
ZO bere na vědomí
Diskuze:
- zimní údržba byla nastavena tak, jak probíhala v minulých letech
- pan Minář informoval ZO o jednání s právníkem ohledně výstavby areálu Adventure
golf, kde nesouhlasí s oplocením pozemku, kde vlastníkem je investor stavby.

Ad 7 ) Závěr
ZO děkuje občanům k hojné účasti na zasedání zastupitelstva obce a těší se, že zájem z řad
občanů bude i při dalších jednáních. Přáním ZO je, aby nedocházelo k dalším milným
informacím ze sdělení jiných osob.

Zapisovatel:
Jiří Soběslav
Ověřovatelé:
Ján Garlik, Milan Fusko

Starosta obce
Ing. Jaroslav Kuchta

