Usnesení č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 15. 8. 2013 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1)

rozpočtové opatření č. 1/2013Rozpočtové opatření

2)

smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s.

3)

podání výzvy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro akci „Energetické úspory

Obecního úřadu Říčky v Orlických horách‘’
4)

smlouvu o zajištění pečovatelské služby s městem Rokytnice v Orlických horách

5)

zadání výroby heraldických odznaků s obecním znakem

6)

provedení dendrologického průzkumu zeleně podél hlavní silnice, zpracování projektové

dokumentace na sadové úpravy, zpracování projektu pro podání žádosti o dotační titul na údržbu
zeleně

Pověřuje:
Starostu obce, vypisovat výzvy a zadávací dokumentaci k podání nabídek (výběrové řízení) a
uzavřít příslušné smlouvy nezbytné pro akci „Energetické úspory Obecního úřadu Říčky
v Orlických horách“.
Starostu obce jako osobu oprávněnou řešit technické problémy včetně kontroly provedených prací,
projednání změn a doplňků v průběhu realizace akce „Energetické úspory Obecního úřadu Říčky
v Orlických horách“.

Ukládá:
Starostovi informovat zastupitelé o provedených krocích při řešení celé akce „ Energetické úspory
Obecního úřadu Říčky v Orlických horách“, na nejbližším veřejném zasedání

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno čtyřmi hlasy zastupitelů

Starosta: ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

15. 8. 2013

Začátek:

18:00

Konec:

20:00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, Jiří Soběslav, Miroslav Bárnet, Ján Garlík,

Nepřítomni: Milan Fusko- omluven
Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomni 4 zastupitelé z pětičlenného zastupitelstva, tedy 80%.
ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bárnet, Ján Garlík

Program zasedání ZO:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) rozpočtové opatření č. 1/2013
3) schválení smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s.
4) schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení
5) projednání návrhu smlouvy o zajištění pečovatelské služby, rozvoz obědů
6) příprava akcí (dětský den)
7) projednávání údržby zeleně kolem hlavní silnice obce Říček
8) diskuze
9) závěr

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelkou zápisu byla zvolena: Romana Macháňová
Ověřovateli byli: Miroslav Bárnet, Ján Garlík
Hlasování: 4xPRO

Ad 2) Rozpočtové opatření č. 1/2013
Vzhledem ke změně plnění rozpočtu starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 1.
Starosta seznámil ZO s jednotlivými položkami a paragrafy, viz příloha Rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování: Schváleno 4xPRO

Ad 3) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s.
Starosta seznámil ZO se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV-122010914/VB/10A,Říčky v O.h., Dvořák – knn,nn úprava. Distribuční soustava povede přes obecní
pozemek č. 1143/5 v délce 5m s peněžitou náhradou 7 000 Kč.
Hlasování: Schváleno 4xPRO

Ad 4) Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení
Starosta obce informuje ZO o uzavření příslušné smlouvy nezbytné pro akci „ Energetické úspory
Obecního úřadu Říčky v Orlických horách ‘’(zateplení obvodových zdí, zateplení stropů, výměna
otopové soustavy a kotle, hydroizolace, dřevěný obklad). Jedná se o schválení výzvy a schválení
zadávací dokumentace k výzvě. Starosta informuje ZO i veřejnost, že v roce 2013 proběhne
odizolování a drenáž budovy obecního úřadu. Konečná rekonstrukce bude probíhat v období od
1. 5. 2014 do 30. 6. 2014. Výběrové řízení bude rozděleno na stavbu a dodávku, veškeré operace
kontroluje firma IRBOS s.r.o. (dle již dříve schválených smluv).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje dosavadní postup při přípravě prací na zateplení
budovy obecního úřadu.
Pověřuje starostu obce, vypisovat výzvy a zadávací dokumentaci k podání nabídek (výběrové
řízení) a uzavřít příslušné smlouvy nezbytné pro akci „ Energetické úspory…“.
Pověřuje starostu obce jako osobu oprávněnou řešit technické problémy včetně kontroly
provedených prací, projednání změn a doplňků v průběhu realizace této akce.
Ukládá starostovi informovat zastupitelé o provedených krocích při řešení celé akce na nejbližším
veřejném zasedání
Hlasování: Schváleno 4xPRO

Ad 5) Projednání návrhu smlouvy o zajištění pečovatelské služby, rozvoz obědů
Starosta informuje ZO o možnosti pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách, jedná se
rozvoz obědů pro seniory trvale žijící na území Říček za pomocí poskytnutých dotací obce Říček na
rozvoz obědů.
Hlasování: Schvaluje 4xPRO

Ad 6) Příprava akcí (dětský den)
Starosta informuje ZO i veřejnost o připravované akci Slavnostní otevření „ Zóny aktivního
odpočinku“ a akce loučení s létem konané dne 24. 8. 2013. Všichni jsou srdečně znáni. Zároveň
jsou osloveni potencionální sponzoři a patří jim poděkování za poskytnuté dary a peněžní
příspěvky.

Ad 7) Projednávání údržby zeleně podél hlavní silnice obce Říček
Starosta informuje ZO o havarijním stavu stromů podél hlavní silnice obce. Je potřeba provést
dendrologický průzkum všech stromů, navrhuje, zda obec podá žádost o dotaci k obnově zeleně
podél hlavní silnice nebo na základě dendrologického průzkumu stromů si obec zajistí nápravu
(prořezání, nová výsadba) sama.
ZO se jednomyslně shodlo požádat o provedení dendrologického průzkumu zeleně podél hlavní
silnice a podat žádost o dotační titul.
Starosta poptá společnosti na zpracování projektu na dendrologický průzkum a projektové
manažery.
Hlasování: Schváleno 4xPRO

Ad 8) Diskuze
Starosta informuje ZO o žádosti sběratele pana Václavíka o vypracování heraldických odznaků
obce Říčky v Orlických horách. Pan Václavík také nabídl špičkovou firmu, která odznaky vyrábí,
poslal také ceník.
ZO navrhuje vyhotovit 1000 ks odznaku s obecním znakem.
Hlasování: Schváleno 4xPRO
-

Starosta informuje ZO i veřejnost o blížící se sběru nebezpečného odpadu v Říčkách

v Orlických horách, které se bude konat 14. 9. 2013.
-

Dále informuje ZO o katastrofálním stavu přeplněných kontejnerů. ZO se shodlo, že počet

kontejnerů nezvýší.
-

Pan Vozáb vznesl dotaz- k čemu se shromažďují informace týkající se majitelů hrobů.

Starosta vysvětlil situaci, evidenční karty hrobů jsou potřebné ke zpracování evidence hrobů, ukládá
to zákon o pohřebnictví.

Zapisovatel:

Romana Macháňová

Ověřovatel:

Jan Garlík
Miroslav Bárnet

Starosta:

Ing. Jaroslav Kuchta

