Usnesení č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 27. 2. 2014 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1) rozpočet pro rok 2014
2) rozpočtový výhled 2015-2017
3) přijetí „Memoranda o potvrzení zájmu o řešení dopravní obslužnosti mikroregionu“
4) poskytnutí finančního příspěvku MAS Splav
5) projednání změny stanov v Destinační společnosti Orlicko a Podorlicko
6) příspěvek na natáčený film „Kluci z hor“
Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Bere na vědomí:
1) zprávy o inventuře
2) informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. – odměňování členů zastupitelstev od 1. 1.
2014
3) sepsání vyjádření ke stavebnímu záměru občanské vybavenosti za obec Říčky v Orl. h.

Starosta: ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

27. 2. 2014

Začátek:

18:00

Konec:

20:00

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)

rozpočet pro rok 2014

3)

rozpočtový výhled 2015-2017

4)

zprávy o inventuře

5)

přijetí „Memoranda o potvrzení zájmu o řešení dopravní obslužnosti mikroregionu“

6)

poskytnutí finančního příspěvku MAS Splav

7)

informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. – odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014

8)

projednání změny stanov v Destinační společnosti Orlicko a Podorlicko

9)

diskuze

10)

závěr

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

Ad 2 rozpočet pro rok 2014
Návrh rozpočtu pro rok 2014 byl vyvěšen jak na úřední desce obce, tak i na elektronické desce
umožňující dálkový přístup od 5. 2. do 27. 2. 2014. Starosta ZO seznámil s plánovanými příjmy i
výdaji, jednotlivě pod položkami.

Předpokládané příjmy jsou 5 072 100,Třída 1 – daňové

= 2198 400,-

Třída 2 – nedaňové = 631 300,Třída 4 – transfery

= 2 242 400,-

Předpokládané výdaje jsou 6 253 000,Třída 5a – běžné výdaje

= 2 730 000,-

Třída 5b - transfery

= 133 000,-

Třída 6a – kapitálové výdaje = 3 390 000,Schodek bude kryt z rezervy minulých let.
Návrh pro schválení závazného ukazatele.: finanční prostředky na účtech nesmí klesnout pod
200 000,-, RO (tj. změny v rozpočtu) do výše 20 000,- může schválit starosta, se změnami seznámí
ZO na nejbližším zasedání, podmínkou je, že se nepřekročí celkové výdaje.
Hlasování: 5xPRO

Ad 3) rozpočtový výhled 2015-2017
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým výhledem na roky 2015-2017.
přílohou zápise rozpočtový výhled pro roky 2015-2017.

Hlasování: 5xPRO

Ad 4) zprávy o inventuře
Účetní obce předala ZO zprávy o inventuře, seznámila je s jednotlivými inventurními soupisy, ze
strany ZO nebylo námitek.
ZO bere na vědomí

Ad 5) přijetí „Memoranda o potvrzení zájmu o řešení dopravní obslužnosti
mikroregionu“
Starosta informuje ZO o setkání Mikroregionu Rychnovsko, kde se řešila dopravní obslužnost. ZO
se připojuje k přijetí „ Memoranda o potvrzení společného zájmu při řešení dopravní obslužnosti
mikroregionu se zvláštním zřetelem k osobní železniční dopravě„.
Hlasování: 5xPRO

Ad 6) poskytnutí finančního příspěvku MAS Splav
Starosta navrhuje finanční příspěvek ve výši 10,- na obyvatele Říček, k 1. 1. 2014 je na Říčkách 92
obyvatel, finanční příspěvek je schválen ve výši 920,- pro rok 2014.
Hlasování: 5xPRO

Ad 7) informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. – odměňování členů
zastupitelstev od 1. 1. 2014
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno o novele nařízení č. 37/2003 Sb., o odměňování zastupitelstev
od 1. 1. 2014, ZO navrhuje ponechat původní odměny do konce volebního období.
Hlasování: 5xPRO

Ad 8) projednání změny stanov v Destinační společnosti Orlické hory a
Podorlicko
Starosta seznámil ZO o destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Destinační společnost
navrhuje změnu stanov dle předloženého návrhu č. 5

Hlasování: 5xPRO

Ad 9) diskuse
•

Starosta předložil stanovisko Královéhradeckého kraje a pana Briscejna ke stavebnímu
záměru občanské vybavenosti. Projednal s ZO sepsání vyjádření k tomuto stavebnímu
záměru za obec Říčky v Orl. h.

Hlasování: 5xPRO
•

pan Hulc požádal o pronájem pozemků. ZO je pro záměr vyhlásit.

•

starosta informuje ZO i veřejnost o záměru natáčení filmu „Kluci z hor“ od režiséra
Magnuska v obci Říčky v O.h.
Starosta navrhuje v rámci propagace přispět na film částkou 10 000,- Kč

Hlasování: 5xPRO

Zapisovatel:

Romana Macháňová

Ověřovatel:

Miroslav Bárnet
Milan Fusko

Starosta:

Ing. Jaroslav Kuchta

