Usnesení č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky
v Orlických horách konaného dne 27. 5. 2013 na obecním
úřadě
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Schvaluje:
-

Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a to
s výhradou
Dodatek č. 1 ke smlouvě k ÚP se společností Regio s.r.o.
Cenu za poskytování služeb obecním traktůrkem
Veřejnou sbírku na opravu kostela

Bere na vědomí:
-

Informace o probíhajících aktivitách obce.

Zamítá:
- Odprodej obecních pozemku

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:

27.5.2013
18.00 hodin
20.00 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: Soběslav Jiří
Ověřovatel zápisu: Ján Garlik, Milan Fusko

Programu zasedání ZO:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
3) Schválení dodatku ke smlouvě k územnímu plánu
4) Žádost pana Bryscejna o směnu (odkup) pozemků
5) Zóna aktivního odpočinku
6) Informace o dotacích na zateplení obecního úřadu
7) Diskuze
8) Závěr
Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen Jiří Soběslav a ověřovateli zápisu Ján Garlik a Milan Fusko
Hlasování: 5 x PRO
Schválení programu
ZO schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: 5 x PRO
Ad 2) Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
ZO bylo obeznámeno se Závěrečným účtem Obce Říčky v Orlických horách za rok 2012 a
Závěrečnou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Říčky v Orlických horách za
rok 2012. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Hradec Králové 14.3.2013. Při
přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny drobné nedostatky, které byly následně
odstraněny.
-

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Říčky v Orlických horách, který
provedl ekonomický odbor oddělení kontroly obcí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a to s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření, a přijímá toto opatření:
Obec zjištěné nesrovnalosti v účetních položkách 041 převede na účet 042
(nedokončený dlouhodobý hmotný majetek) – zodpovídá účetní
Termín: Bylo splněno k 4. 4. 2012

Územní celek bude napříště dodržovat účtování záloh na účet 389 a termíny
zavkladování na správné účty – zodpovídá účetní
Hlasování: 5 x PRO
Ad 4) Schválení dodatku ke smlouvě k územnímu plánu
Vzhledem k zvětšení objemu prací na ÚP o Posouzení vlivů ÚP Říčky na životní prostředí
v rozsahu přílohy zákona 183/2006 Sb. (SEA) a o Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb. se cena navyšuje o 120 tisíc.
Schváleno: 5 x PRO

Ad 5) Žádost o odkoupení pozemku – pan Bryscejn
Pan Bryscejn požádal o odkoupení pozemku v lokalitě „Na srubech“.
ZO neschvaluje odprodej pozemku do doby, než se uskuteční pozemkové úpravy.
Hlasování: 4 x PRO, 1 x PROTI – Soběslav
ZO ukládá starostovi dojednat (objasnit) sporné pozemky.
Ad 6) Zóna aktivního odpočinku
Starosta informoval ZO o dostavbě dětského hřiště a informoval o vypracování smluv o dílo
s lidmi, kteří se podíleli na výstavbě dětského hřiště.
Ad 7) Informace o dotacích na zateplení obecního úřadu
Starosta informoval o schválení dotací na zateplení obecního úřadu – výměna oken, obnova a
zateplení fasády, vybudování ústředního topení, asanace zdiva.
Ad 8) Diskuze
- Starosta informoval ZO o:
- plnění rozpočtu obce
- realizaci opravy spodního rybníka
- opravě cesty od chaty Sokol k chatě Ski klubu Ústí n.O.
- výstavbě vyhlídkových laviček v obci
- kalkulaci služeb – sekání obecním traktorem. Cena stanovena ve výši 450,- Kč/MTh.
ZO bere na vědomí podané informace a schvaluje cenu za poskytování služeb
obecním traktůrkem. 5x PRO
- Pan Soběslav požádal ZO, zda by bylo možné vysypat kamením vyjeté koleje v obecní cestě
od Kubíkových k lesu u lesní školky a následné odvodnění. ZO se tímto návrhem zatím
nezabývalo.
- Pan Monzer podal návrh na sbírku na opravu kostela. ZO ukládá starostovi oslovit rekreanty
a podnikatele s žádostí o finanční příspěvek. ZO schválilo 5 x PRO

Ad 9) Závěr

Zapisovatel:
Jiří Soběslav
Ověřovatelé:
Ján Garlik, Milan Fusko

Starosta obce
Ing. Jaroslav Kuchta

