Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1)

závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a účetní závěrky 2013 a to bez

výhrad
2)

návrh uzavření smlouvy o pronájmu pozemků (pacht) s panem Ing. O. Hulcem

3)

schválení záměru bezúplatného převodu pozemků z SPÚ ČR na obec Říčky v Orlických

horách, p.č. 516/1, 495/1, 495/2 v k.ú. Říčky v O.h.
4)

provedení hydrologického průzkumu

5)

smlouvu o pronájmu reklamní plochy s panem Musilem

6)

podporu konání zimní Olympiády dětí a mládeže České republiky 2016

7)

smlouvu s EKO-KOM

Zamítá:
1) možnost uložení kabelového vedení pro veřejné osvětlení v lokalitě Betlém

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Bere na vědomí:
1) žádost o finanční příspěvek pro nákup přenosného rentgenu pro Oblastní nemocnici v
Rychnově nad Kněžnou
2)

možnost podání dotace na opravu kostelních varhan

Starosta: ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

24. 4. 2014

Začátek:

18:00

Konec:

19.20

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, Jiří Soběslav, Miroslav Bárnet, 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)

závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

3)

návrh uzavření smlouvy o pronájmu pozemků

4)

schválení záměru převodu pozemků z SPÚ ČR na obec Říčky v Orlických horách

5)

žádost o finanční příspěvek pro nákup přenosného rentgenu pro Oblastní nemocnici v

Rychnově nad Kněžnou
6)

informace o probíhající rekonstrukci OÚ, hydrologický průzkum

7)

Smlouva o pronájmu reklamní plochy s panem Musilem

8)

zimní olympiáda 2016

9)

smlouva s EKO-KOM

10) Veřejné osvětlení
11) možnost podání dotace na opravu kostelních varhan
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

závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

ZO bylo obeznámeno se Závěrečným účtem Obce Říčky v Orlických horách za rok 2013, Účetní
závěrkou za rok 2013 a Závěrečnou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Říčky v
Orlických horách za rok 2013. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Hradec Králové 25.
2. 2014. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce, účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2013
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: 5xPRO

Ad 3) návrh uzavření smlouvy o pronájmu pozemků
ZO schvaluje pronájem pozemků dle vyvěšeného záměru, který byl vyvěšen dne 3. 3. 2014 (sejmut
20. 3. 2014) panu Ing. Ondřeji Hulcovi za podmínek 1500 Kč /ha. ZO ukládá starostovi sepsání
pachtovní smlouvy.

Hlasování: 5xPRO

Ad 4) schválení záměru bezúplatného převodu pozemků z SPÚ ČR na obec
Říčky v Orlických horách
ZO schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků ze Státního pozemkového úřadu ČR do
vlastnictví obce Říčky v Orlických horách dle platného územního plánu a příslušných změn. Jedná
se o pozemky 516/1, 495/1, 495/2 v k.ú. Říčky v Orlických horách)
Hlasování: 5xPRO

Ad 5) žádost o finanční příspěvek pro nákup přenosného rentgenu pro Oblastní
nemocnici v Rychnově nad Kněžnou
ZO projednalo žádost o finanční příspěvek pro nákup přenosného rentgenu pro Oblastní nemocnici
v Rychnově nad Kněžnou podanou starostou města Rychnov nad Kněžnou Ing. Janem Skořepou.
Žádost v tomto rozsahu je zamítnuta, ZO schvaluje finanční příspěvek vhodný dle rozpočtu obce.
ZO ukládá informovat pana starostu Ing. Jana Skořepu o rozhodnutí zastupitelstva.
Hlasování: 5xPRO

Ad 6) informace o probíhající rekonstrukci OÚ, hydrologický průzkum
Starosta informuje o probíhající rekonstrukci, je zde neustálý problém se spodní vodou, starosta
navrhuje provést hydrogeologický průzkum, na základě jeho se rozhone o dalších stavebních
úpravách a možném řešení problémů. Předpokládaná cena prací je do 15 000 Kč.
ZO schvaluje hydrogeologický průzkum v tomto rozsahu.

Hlasování: 5xPRO

Ad 7) Smlouva o pronájmu reklamní plochy s panem Musilem
Pan Martin Musil předložil žádost o pronájem reklamní plochy na obecním pozemku. ZO schvaluje
návrh smlouvy, výše nájemného bude dle platné vyhlášky č. 5/2011 od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2017.
Hlasování: 5xPRO

Ad 8) zimní olympiáda 2016
Rada Pardubického kraje žádá obec Říčky v Orlických horách o podporu při pořádání zimní
Olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Pardubickém kraji. Kontaktní osobou byla zvolena Romana
Macháňová. ZO schvaluje podporu her v rámci svých možností.

Hlasování: 5xPRO

Ad 9) smlouva s EKO-KOM
ZO schvaluje návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností
EKO-KOM a.s.
Hlasování: 5xPRO

Ad 10) Veřejné osvětlení
Starosta informuje o možnosti uložení kabelového vedení pro veřejné osvětlení v lokalitě Betlém,
předpokládaná cena prací do 15 000 Kč.

Hlasování: 2xPRO (Jaroslav Kuchta, Milan Fusko), 3 x PROTI (Anna Fusková, Jiří Soběslav,
Miroslav Bárnet)

Ad 11) možnost podání dotace na opravu kostelních varhan
Přibližná cena opravy 1 150 000 Kč. Dotace lze rozložit na více let.
ZO bere na vědomí a ukládá starostovi zjistit možnost získání dotací, požádat církev o
prodiskutování, a oslovit varhanáře. ZO navrhuje podat žádost o dotaci s rozložením prací do
několika let, pokud nebude muset obec muset investovat, tak se žádosti podají.

Zapisovatel:

Romana Macháňová

Ověřovatel:

Miroslav Bárnet
Milan Fusko

Starosta:

Ing. Jaroslav Kuchta

