Usnesení č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 15. 6. 2012 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:
Schvaluje:

1)
2)
3)
4)
5)

Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Říčky v Orlických horách a to bez výhrad
Příspěvek na bezbariérový přístup do zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických
horách ve výši 10.000,- Kč městu Rokytnice v Orlických horách
Směrnici k finanční kontrole
Aktualizaci kontaktních údajů v dokumentu potvrzujícím schválení pronájmu parcely
ze dne 21.3.1996
Záměr zřídit nové odběrné místo el. energie v bývalé hasičské zbrojnici, podpis
smlouvy s ČEZ

Zamítá:
1)
2)
3)

Prodej části pozemku p.č. 2345/1
Pronájem části pozemku p.č.1661/1
Nákup pozemku p.č. 446/5

Bere na vědomí:
Informace o neúspěšných žádostech o dotaci
Informace o úspěšných žádostech o dotaci
Informace o podání žádosti o dotaci na opravu obecního úřadu
Informace o plánovaném setkání mezi místními seniory a pečovatelskou službou Města
Rokytnice v Orlických horách

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno čtyřmi hlasy zastupitelů

Starosta: ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

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

15.6.2012
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

Programu zasedání ZO:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
3) Projednání výše finančního příspěvku na bezbariérový přístup do zdravotního střediska
v Rokytnici v Orl. h.
4) Návrh Směrnice o finanční kontrole
5) Žádost o odprodej pozemku – pan V. Broženský
6) Žádost o pronájem pozemku – pan J. Janeba
7) Žádost o opravu dokumentů o pronájmu – pan Jánský
8) Projednání smlouvy s ČEZ o novém odběrném místě – „hasičárna“
9) Projednání návrhu odkoupení pozemku p.č.446/1 od společnosti Pod Zakletým a.s.
10) Různé, diskuse (informace o podaných projektech na dotace, akce v Říčkách)
11) 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) Závěrečný účet a přezkoumaní hospodaření obce za rok 2011
ZO bylo obeznámeno se Závěrečným účtem Obce Říčky v Orlických horách za rok 2011 a
Závěrečnou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Říčky v Orlických horách za
rok 2011. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne
29.3.2011. Při přezkoumání hospodaření Obce Říčky v Orlických horách za rok 2011 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Říčky v Orlických horách, který provedl
ekonomický odbor oddělení kontroly obcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a to bez
výhrad.
Hlasování: 5 x PRO
Ad 3) Projednání výše finančního příspěvku na bezbariérový přístup do zdravotního
střediska v Rokytnici v Orl. h.

ZO schvaluje příspěvek na bezbariérový přístup do zdravotního střediska v Rokytnici
v Orlických horách ve výši 10.000,- Kč. ZO souhlasí s podpisem Darovací smlouvy mezi
Obcí Říčky v Orl. hor. a Městem Rokytnice v Orl. hor. k tomuto účelu.
Hlasování: 5 x PRO

Ad 4) Návrh Směrnice o finanční kontrole
Starosta informoval o potřebě schválit Směrnici o finanční kontrole dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
ZO schvaluje Směrnici k finanční kontrole.
Hlasování: 5 x PRO

Ad 5) Žádost o odprodej pozemku – pan V. Broženský
Starosta předložil žádost pana V. Broženského o odprodej části pozemku p.č. 2345/1.
ZO navrhuje vyčkat s odprodejem veškerých pozemků až po chystaných pozemkových
úpravách. V současné době ZO zamítá odprodej pozemku.
Hlasování: 5 x PROTI
Ad 6) Žádost o pronájem pozemku – pan J. Janeba
Starosta informoval o žádosti pana J. Janeby o pronájmu části pozemku p.č. 1661/1.
ZO navrhuje vyčkat s pronájmem pozemku, až po chystaných pozemkových úpravách.
V současné době ZO zamítá pronájem pozemku.
Hlasování: 5 x PROTI
Ad 7) Žádost o opravu dokumentů o pronájmu pozemku – pan Jánský
Pan Jánský požádal o opravu dokumentu o pronájmu pozemku p.č. 1648 a p.č. 1636 u
nemovitosti č.p. 184, který byl dne 21.3.1996 sepsán mezi paní H. Jánskou a starostou obce J.
Peterkou. Pan A. Jánský (syn) žádá o opravu dokladu o pronájmu parcely tak aby vše
korespondovalo s adresou majitele výše zmíněné nemovitosti č.p. 184.
ZO schvaluje aktualizaci kontaktních údajů v dokumentu potvrzujícím schválení pronájmu
parcely ze dne 21.3.1996.
Hlasování: 5 x PRO
Ad 8) Projednání smlouvy s ČEZ o novém odběrném místě – „hasičárna“
ZO schvaluje záměr zřídit nové odběrné místo v bývalé hasičárně, dnes využívané pro
technické účely obce.
Hlasování: 5 x PRO
Ad 9) Projednání návrhu odkoupení pozemku p.č.446/1 od společnosti
Pod Zakletým a.s.
Starosta informoval o jednání se zástupcem společnosti Pod Zakletým a.s. (jak ukládalo
usnesení č. 1/X/2011) o odkoupení části pozemku p.č. 446/1 (mezi chatou Devětsil a
bytovkou). Výše zmiňovaný pozemek byl geometrickým plánem rozdělen na 2 pozemky p.č.
446/5 a 446/1. Po jednání s panem Spilkou byl pozemek p.č. 446/5 o výměře 381 m2
nabídnut obci za cenu 500,- Kč/m2.
ZO zamítá nákup pozemku p.č. 446/5 za cenu 500,- Kč/m2.
Hlasování: 5 x PROTI

Ad 10) Různé, diskuse (informace o podaných projektech na dotace, akce v Říčkách)
 Starosta informoval o iniciativách pečovatelské služby Města Rokytnice v Orlických
horách a o nabídce jejich pomoci místním seniorům.
Starosta byl pověřen ZO sjednat setkání seniorů spolu se zástupci pečovatelské služby
a předložit jim jejich nabídku ve vzájemné diskuzi.
ZO bere na vědomí
 Starosta informoval ZO o neuspění v žádosti o dotaci na dětské hřiště
 Starosta informoval ZO o udělení dotace na pasport místních komunikací a pasport
dopravního značení obce (projekt realizován v rámci DSO Orlické hory)
 Starosta informoval ZO o podání žádosti o dotaci na bývalou školu (dnes obecní úřad)
 Starosta poděkoval za příkladnou iniciativu všech zúčastněných při přípravách
slavnosti obce – svěcení praporu.
Ad 11) Závěr

Zapisovatel:
Jiří Soběslav
Ověřovatelé:
Ján Garlik, Milan Fusko

Starosta obce
Ing. Jaroslav Kuchta

