Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného
dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:
Schvaluje:
-

rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2013
rozpočtové opatření 5/2012 a 6/2012
vyhlášku č. 1/2012 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
smlouvu na pojištění majetku obce
pasport místních komunikací, dopravního značení, zimní údržby
trasy (plán) na zimní údržbu
smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací s Radovanem Peterkou
návrh smlouvy na zajištění a poskytnutí servisních služeb geoportálu
finanční příspěvek na skiinterkriterium 5000,pořízení komunální techniky (sekací dieselový traktor)

Bere na vědomí:
- složení inventarizační komice pro inventuru za rok 2012.
- trasu dráhy Orlických hor
- hospodaření obce za rok 2012
Ukládá starostovy
-

posoudit cenové nabídky na sekací dieselové traktory

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:

11. 12. 2012
17.00 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: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Ján Garlik, Milan Fusko

Programu zasedání ZO:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) schválení Rozpočtového provizoria pro rok 2013
3) schválení Rozpočtového opatření
4) schválení OZ Vyhlášky č. 1/2012 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
5) ustanovení členů komise k zajištění inventury majetku obce k 31. 12. 2012
6) návrh na aktualizaci smlouvy o pojištění obecního majetku
7) schválení pasportu místních komunikací, dopravního značení, zimní údržby
8) schválení návrhu smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací
9) návrh smlouvy na zajištění a poskytnutí servisních služeb geoportálu
10) diskuze – dráha Orlických hor
11) závěr
Program rozšířen o
- finanční příspěvek na lyžařský mezinárodní závod - skiinterkriterium
- předložení hospodaření obce za rok 2012
- návrh zakoupení komunální techniky
Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen Romana Macháňová a ověřovatel zápisu Ján Garlik a Milan
Fusko
Hlasování: 5 x PRO
Ad 2) schválení Rozpočtového provizoria pro rok 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2013 s
následujícím odůvodněním:
Vzhledem ke skutečnosti, že před 1. lednem roku 2013 nebude schválen rozpočet obce na rok
2013 (jak ukládá §4 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), je
třeba schválit rozpočtové provizorium, dle pravidel rozpočtového provizoria, na dobu I.
čtvrtletí 2013.
Leden – do schválení rozpočtu: měsíční výdaje budou čerpány ve výši 1/12 výdajů roku 2012

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.
.
Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji
rozpočtu.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium
Hlasování: 5 x PRO
Ad 3) schválení Rozpočtového opatření
Vzhledem ke změně plnění rozpočtu, starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č.
5/2012 a 6/2012
ZO schvaluje rozpočtového opatření.
Hlasování: 5 x PRO

Ad 4) schválení OZ Vyhlášky č. 1/2012 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Vzhledem k novelizaci zákona o místních poplatcích, obec vydává novou OZ vyhlášku o
místním poplatku.
Návrh vyhlášky visel na úřední desce i na elektronické desce dle zákona 30 dní.
Starosta navrhuje nezvyšovat částku 500,- Kč a rok.
Vyhláška se mění hlavně o Čl. 2 – Poplatník, dále jsou změny v Čl. 6 – Osvobození a úlevy.
ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Hlasování: 5 x PRO

Ad 5) Zastupitelstvo bere na vědomí složení inventarizační komice při inventuře za rok
2012.
Předseda: Jiří Soběslav
Členové: Romana Macháňová
Kohoutek Josef
Fusková Anna
Ad6) návrh na aktualizaci smlouvy o pojištění obecního majetku
Starosta informoval o potřebě aktualizovat pojistné smlouvy na majetek obce (vzhledem
k rekonstrukci a rozšíření ČOV, kanalizace, vodovodu). Smlouvy jsou naposledy
aktualizovány v roce 2006 a nyní je zapotřebí upravit tyto smlouvy na současné podmínky.
Byly osloveny pojišťovny prostřednictvím společnosti Partner a to pojišťovna Kooperativa
a.s., Česká podnikatelská pojišťovna a pojišťovna Alians. Kooperativa podala návrh
s nejvýhodnějšími podmínkami.
ZO schvaluje sepsání nové smlouvy na pojištění majetku obce s pojišťovnou Kooperativa

Hlasování: 5 x PR
Ad7) schválení pasportu místních komunikací, dopravního značení, zimní údržby
Starosta informuje ZO o povinnosti mít platný pasport místních komunikací, pasport
dopravního značení a následně související pasport zimní údržby. Pasportizace probíhala
v rámci regionu DSO Orlické hory.
ZO schvaluje pasport místních komunikací, dopravního značení, zimní údržby
Hlasování: 5 x PRO
Ad 8) schválení návrhu smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací
Starosta informuje o plánu zimní údržby. Byly navrženy 3 trasy (červená – 1. pořadí, modrá –
2. pořadí, oranžová – po dohodě s OU.
ZO schvaluje návrh tras na zimní údržbu komunikací
Hlasování: 4 x PRO, 1 x PROTI
Starosta po poptávkovém řízení navrhuje uzavřít smlouvu na zimní údržbu s
panem Radovanem Peterkou.
ZO schvaluje smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací s Radovanem Peterkou.
Hlasování: 5 x PRO
Ad 9) návrh smlouvy na zajištění a poskytnutí servisních služeb geoportálu
Starosta navrhuje vytvořit geoportál obce, který bude využit pro potřeby obecního úřadu
(zákres všech čísel popisných, evidenčních, vyznačení inženýrských sítí v majetku obce).
Mapa bude rozšířena o goeportály , kde budou zakresleny pasporty (ČOV, kanalizace,
osvětlení, atd.)
Cenová nabídka: mapový portál je zdarma, vložené portály jsou za 17900,- + DPH, měsíční
poplatek je 200,ZO schvaluje návrh smlouvy na zajištění a poskytnutí servisních služeb geoportálu
Hlasování: 5 x PRO
Ad10) diskuze – dráha Orlických hor
Zastupitelstvo vedlo diskuzi o mapě s dráhou Orlických hor, navrhuje nezařazovat do
územního plánu, navrhovaná trasa je nevyhovující.
ZO bere na vědomí trasu dráhy Orlických hor, ale do současného územního plánu ji
nezahrne.

Ad finanční příspěvek na skiinterkriterium
ZO projednává žádost organizátora skiinterkriterium o finanční příspěvek. Starosta navrhuje
5000, - s podmínkou zviditelnění loga obce.
ZO schvaluje příspěvek 5000,Hlasování: 5 x PRO

Ad) předložení hospodaření obce za rok 2012
Starosta informoval ZO o aktuálním plnění rozpočtu. Na straně příjmů je skutečnost oproti
rozpočtu navýšení o 475 tis. Kč. Na straně výdajů obec hospodařila šetrněji, než rozpočet
plánoval a to o 451 tis Kč. Aktuální stav finančních prostředků na účtu je 1.719.535,- Kč.
ZO bere na vědomí.
Ad) návrh zakoupení komunální techniky
Starosta předložil nabídku od firmy Živa (centrum zahradní a komunální techniky) Klášterec
nad Orlicí na pořízení sekacího dieselového traktoru (pohon 4x4) značky KUBOTA za akční
cenu. Traktor je možno použít i v zimě na odklízení sněhu a posyp cest (přední sněhová
radlice, přípojný vozík….). Výhodná nabídka potrvá do konce února příštího roku.
ZO schvaluje pořízení sekacího dieselového traktoru a využití této nabídky v případě, že tato
cena je skutečně nejvýhodnější pro traktor v této třídě.
ZO ukládá starostovi porovnat předloženou cenovou nabídku s jinými dodavateli této
techniky v odpovídajících technických parametrech a vybavení traktoru.
diskuse
Starosta informoval o volně pobíhajících psech a nabádá občany, aby si své mazlíčky
lépe hlídali.
ZO naplánovali akce obce na rok 2013, které najdou občané na
http://www.obecricky.cz/ v kolonce kalendář akcií.

Zapisovatel:
Romana Macháňová

Starosta obce

Ing. Jaroslav Kuchta
Ověřovatelé:
Ján Garlik, Milan Fusko

