Usnesení č. 1/VIII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických
horách
konaného dne 31. 8. 2011 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.
č. IV. – 12 – 2002299/VB/01.
- Vyhlášení budovy bývalé fary (č.p. 1) za kulturního dědictví venkova a souhlasí
s projektem „Obnova budovy bývalé fary v Říčkách“.

Bere na vědomí:
- Zahájení pozemkových úprav

Vyzývá:
- Občany k podání připomínek a podmětů pro tvorbu nového územního plánu

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:

31.8.2011
18.00 hodin
19.30 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: Milan Fusko, Miroslav Bárnet
Program zasedání ZO:
1)
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2)
Územní plán obce
3)
Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ
4)
Pozemkové úpravy
5)
Různé, diskuze
6)
Závěr

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

ad 2) Územní plán obce
Starosta informoval ZO o výzvě k podání podnětů k územnímu plánu (ÚP) v obci Říčky
v Orlických horách. ZO dne 31.8.2011 vyhlašuje výzvu k podání připomínek a návrhů na
začlenění pozemků do připravovaného nového ÚP obce. Připomínky a návrhy je nutno podat
písemně se zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokládaným
záměrem. Pro snadnější komunikaci do žádosti napište e-mailovou adresu a telefonní číslo.
Uzávěrka návrhů je v pátek 21. října 2011. Připomínky a návrhy budou podkladem obecnímu
zastupitelstvu pro tvorbu nového ÚP. Žádosti nejsou pro obecní zastupitelstvo závazné.
Hlasování: 5 x PRO

ad 3) Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-2002299/VB/01
Společnost ČEZ Distribuce a.s. a Obec Říčky v Orlických horách uzavírají smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IV. – 12 – 2002299/VB/01, Pod Zakletým - Kvn, DTS, Knn.
Hlasování: 5 x PRO

ad 4) Pozemkové úpravy
Starosta informoval ZO o zahájení pozemkových úprav. Pozemkový úřad v Rychnově nad
Kněžnou schválil realizaci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Říčky v Orlických
horách.
ZO bere na vědomí

ad 5) Různé, diskuze:
- Pan Malinský zaslal žádost o souhlas k výstavbě rodinného domku pro dvě rodiny
v KÚ Říčky v lokalitě Mittelberg . Pan starosta sdělil zastupitelstvu, že povolení již
bylo uděleno schválením územního plánu v roce 2001. Nyní je záležitostí stavebního
úřadu v Rokytnici v Orlických horách, zda zahájí stavební řízení.
ZO bere na vědomí
-

Občanské sdružení Rodiny podala žádost o vyhlášení bývalé fary č.p. 1 za kulturní
dědictví venkova a dále představilo projekt s již platným stavebním povolením pro
obnovu objektu. ZO schvaluje sepsání rámcové partnerské smlouvy o vzájemném
využití výstupu projektu (sdružení umožní poskytnutí společenské místnosti, úpravu
zeleně, vybudování odpočinkového místa).
Hlasování: 5 x PRO

- Pan starosta nařizuje provedení inventury do 27.9.2011. Členy inv. komise bude celé
zastupitelstvo obce, členové kontrolní a finanční komise a účetní obce.
-

Pan starosta informoval občany o zakoupení trampolíny a o jejím využití na
uskutečněné akci Loučení s létem. Za účasti 61 dětí byla plně využita.

-

ZO se rovněž zaobíralo blížící se zimou a plánovanou údržbou obce.

-

ZO informovalo občany o instalaci nové obecní vývěsce před Obecním úřadem.

ad 6) Závěr

Zapisovatel:
Jiří Soběslav
Ověřovatelé:
Milan Fusko, Miroslav Bárnet

Starosta obce
Ing. Jaroslav Kuchta

