Usnesení č. V/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 16. 12. 2013 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1)

novým členem ZO se stala po složení slibu Anna Fusková

2)

rozpočtové opatření č. 4/2013 a 5/2013

3)

rozpočtové provizorium na rok 2014

4)

Ustanovení členů komise k zajištění inventury majetku obce k 31. 12. 2013

5)

Kalkulace vodné, stočné pro rok 2014

6)

Kalkulace svozu odpadů pro rok 2014

7)

Nákup komunální techniky (posypové zařízení)

8)

příspěvek na Skiinterkriterium 2014 ve výši 5000,-

9)

výši příspěvku na údržbu zimních běžeckých tratí

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Bere na vědomí:
1) Plán akcí pro rok 2014- kulturní + investiční

Starosta: ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

16. 12. 2013

Začátek:

18:00

Konec:

20:00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, Jiří Soběslav, Miroslav Bárnet, Ján Garlík, Milan Fusko,
Anna Fusková

Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomno 5 zastupitelů z pětičlenného zastupitelstva, tedy
100%. ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Milan Fusko, Miroslav Bárnet

Program zasedání ZO:
1)

určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2)

Doplnění zastupitelstva

3)

rozpočtové opatření č. 4/2013 a 5/2013

4)

schválení rozpočtového provizoria na rok 2014

5)

ustanovení členů komise k zajištění inventury majetku obce k 31. 12. 2013

6)

kalkulace vodné, stočné pro rok 2014

7)

kalkulace svozu odpadů pro rok 2014

8)

informace o údržbě běžeckých tratí

9)

nákup komunální techniky (posypové zařízení)

10)

žádost o příspěvek na Skiinterkriterium 2014

11)

plán akcí pro rok 2014- kulturní + investiční

12)

diskuze

13)

závěr

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelkou zápisu byla zvolena: Romana Macháňová
Ověřovateli byli: Milan Fusko, Miroslav Bárnet
Hlasování: 5xPRO

Ad 2) Doplnění zastupitelstva
Vzhledem ke skutečnosti, že jeden člen zastupitelstva odstěhoval, na jeho funkci nastupuje již dříve
zvolený náhradník, Anna Fusková. Anna Fusková složila slib: Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.
Ján Garlík odstoupil z funkce dne 16. 12. 2013, důvodem zániku mandátu je obce podle zákona
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ztráty volitelnosti (z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody, zbavení způsobilosti k právním Úkonům, trvalého pobytu mimo obvod obce).
Hlasování: 5xPRO

Ad 5) Rozpočtové opatření č. 4/2013 a 5/2013
Vzhledem ke změně plnění rozpočtu starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 4 a 5.
Starosta seznámil ZO s jednotlivými položkami a paragrafy, viz příloha Rozpočtové opatření č. 4 a
5.
Hlasování: 5xPRO

Ad 4) schválení rozpočtového provizoria na rok 2014
Vzhledem ke skutečnosti že, rozpočet obce není schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se
rozpočtové hospodaření v době do jeho schválení pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové
příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu
obce v okamžiku schválení rozpočtu.
Pravidla rozpočtového provizoria
1. Obec bude v době do schválení rozpočtu obce hospodařit dle těchto pravidel. :
1. rozpočtové provizorium se stanoví ve výši schváleného rozpočtu předchozího roku a závazným
ukazatelem jsou paragrafy platné rozpočtové skladby
2. rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu
3. během platnosti rozpočtového provizoria budou také hrazeny výdaje na již započaté investiční a
smluvně podložené akce z minulého roku
4. měsíční výdaje budou čerpány ve výši 1/12 výdajů roku 2013, během platnosti rozpočtového
provizoria je možno uhradit i výdaje na mimořádné havarijní situace
Hlasování: 5xPRO

Ad 5) Ustanovení členů komise k zajištění inventury majetku obce k 31. 12. 2013
Všichni zastupitelé byli seznámeni, jak s plánem inventur, tak se všemi vnitřními směrnicemi k
provádění inventarizace. Starosta jmenuje inventarizační komisi pro provedení inventur movitého i
nemovitého majetku obce Říčky v Orlických horách ve složení: Jiří Soběslav- předseda, Romana
Macháňová, Josef Kohoutek, Romana Fusková.
Dne 20. 12. 2013 bule provedena instruktáž členů inventarizačních komisí k provedení
inventarizace k 31. 12. 2013.
Hlasování: 5xPRO

Ad 6) Kalkulace vodné, stočné pro rok 2014
Starosta seznámil ZO s veškerými výdaji za provoz vodárny a čističky odpadních vod, o opravách,
které nás čekají. Průměrná cena vodného činí 20 ,-, průměrná cena stočného činí 27,-. Starosta
navrhuje ponechat původní výši a to vodné – 20,- a stočné – 25,- a spořit na větší opravy.
Hlasování: 5xPRO

Ad 7) Kalkulace svozu odpadů pro rok 2014
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s náklady obce na problematiku KO, také s tříděním odpadůobec pozoruje výrazné zlepšení, předpokládá vyšší zisk za zpětný odběr.
Náklady – 324 805,-, výnosy- 101 357,-, příjem od podnikatelů na odpadové hospodářství –
58 500,-, příjem od Eko-komu – 51 282,-, náklady na jednoho obyvatele – 826,- za rok.
Starosta navrhuje ponechat poplatek za likvidaci KO 500,- pro rok 2014.
Hlasování: 5xPRO

Ad 8) Informace o údržbě běžeckých tratí
Starosta informuje ZO o udržování běžeckých tratí, do teď běžecké tratě udržoval Ski klub, od
ledna roku 2014 Ski klub předává tuto údržbu obcím, Obce Říčky v Orlických horách se týká 12
km běžeckých tratí.
Starosta navrhuje přispět na údržbu zimních běžeckých tras ve výši 25% z vybraných lázeňských a
rekreačních poplatků (z předchozího roku – tady na rok 2014, 25% z poplatků vybraných v roce
2013)
Hlasování: 5xPRO

Ad 9) Nákup komunální techniky (posypové zařízení)
Obec Liberk nabídla obci Říčky sypač na traktor, který je zakoupen přes dotaci programu
Mikroregionu. Starosta navrhuje zakoupit tento sypač do majetku obce a zjistit jeho využitelnost při
údržbě místních komunikací. Cena posypového stroje je 45 000,- Kč včetně DPH
Hlasování: 5xPRO

Ad 10) Žádost o příspěvek na Skiinterkriterium 2014
Starosta navrhuje výši příspěvku 5000,- na mezinárodní závody žactva Skiinterkriterium.

Hlasování: 5xPRO
Ad 11) Plán akcí pro rok 2014- kulturní + investiční
Starosta informuje ZO o nejbližších akcích – investice na příští rok 2014
-

Územní plán

-

Přestavba OÚ

-

Požární ochrana

-

Získání dotace na stromovou alej podél hlavní komunikace

-

Oprava cest

-

Příprava projektové dokumentace pro požární nádrž, hřbitovní zeď, informační tabule.

ZO bere na vědomí

Ad 12) Diskuse
Starosta informuje ZO i veřejnost o nákladech a výdajích spojené s činností obecního traktůrku,
déle informuje o možnosti zakoupení nových odznaků se znakem Říček za 30,- kus.
Starosta informuje zastupitelstvo o plánované akci Vítání občánků

