Usnesení č. 4/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 4.8.2014 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1)

rozpočtové opatření č. 2,3

2)

návrhu dodatku smluv k projektu Energetické úspory OÚ Říčky v Orl h.

3)

další postup pořizování územního plánu obce Říčky v Orl. h.

4)

vítání občánků včetně daru

5)

prodej starých knih z bývalé knihovny

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno všemi (3) hlasy zastupitelů
Zamítá:
1) doplňkové služby Živá obec

Bere na vědomí:
1) Informace o výsledku poptávkového řízení na vedení projektu a zajištění výběrového řízení na akci
„Regenerace aleje podél hlavní komunikace Říčky v O.h. z programu OPŽP

Starosta: ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

4. 8. 2014

Začátek:

18:00

Konec:

19.20

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, , Miroslav Bárnet, , Anna Fusková

Omluveni:

Jiří Soběslav, Milan Fusko

Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomni 3 zastupitelé z pětičlenného zastupitelstva, tedy
60%. ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Anna Fusková, Miroslav Bárnet

Program zasedání ZO:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) rozpočtové opatření č. 2,3
3) schválení návrhu dodatku k projektu Energetické úspory OÚ Říčky v Orl h
4) projednání doplňkové služby Živá obec
5) informace o Návrhu rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Říčky v
Orlických horách
6) Vítání občánků
7) Informace o výsledku poptávkového řízení na akci „ Regenerace aleje podél hlavní
komunikace Říčky v O.h. z programu OPŽP

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelkou zápisu byla zvolena: Romana Macháňová
Ověřovateli byli: Anna Fusková, Miroslav Bárnet
Hlasování: 3xPRO

Ad 2 rozpočtové opatření
ZO bylo obeznámeno se změnami v rozpočtu Obce Říčky v Orlických horách, byly
provedeny přesuny mezi položkami v rámci jednoho paragrafu. RO č. 2,3 je přílohou
zápisu.
Hlasování: 3xPRO

Ad 3) schválení návrhu dodatku k projektu Energetické úspory OÚ Říčky v
Orl h
Starosta předložil návrh dodatku se společností IRBOS s.r.o., změna dodatku se týká bodu 3.3
smlouvy o dílo č. 12/03/0287, bod č. 3.3 výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a bod č.
3.6 zajištění stavebního povolení, bod 3.5 projektová dokumentace na odvodnění. Celková cena se
navyšuje o 55 665 ,-.
Starosta předložil návrh dodatku smlouvy se společností ISOTEP s.r.o., o navýšení ceny –
vícepráce na projektu Energetické úspory OÚ Říčky v Orlických horách o 275267,24,- .

Hlasování: 3xPRO

Ad 4) projednání doplňkové služby Živá obec
Portál Živá obec nabízí novou doplňkovou službu, Jedná se o Vizitku na míru, kde se vizitka obce
obranduje obrázky, které korespondují s Naší obcí.(6 fotek)
Akční cena je 1 500 bez DPH na rok. (1815 ,- s DPH)
Hlasování: 3xPROTI

Ad 5) informace o Návrhu rozhodnutí o dalším postupu pořizování
Územního plánu Říčky v Orlických horách
Starosta obce informuje o průběhu postupu pořizování územního plánu, vzhledem k souběžným
pracím pozemkových úprav starosta doporučuje pracovat ve vzájemné spolupráci s koordinací
postupu, ZO schvaluje pokračovat ve vzájemné spolupráci při tvorbě těchto dokumentů.
Hlasování: 3xPRO

Ad 6) Vítání občánků
Starosta navrhuje uspořádat vítání občánků za období narození či přistěhování od roku 2010 do září
2014. Starosta navrhuje každému občánkovi věnovat knížku pohádek a finanční dar v hodnotě
1000,- Kč.
Termín je navržen na 13. 9. 2014 v 16. 00.

Hlasování: 3xPRO

Ad) 7)

Informace o výsledku poptávkového řízení na akci „ Regenerace aleje podél hlavní

komunikace Říčky v O.h. z programu OPŽP
Starosta vybral na základě zjištění trhu pro zajištění výběrového řízení pro administraci zadávacího
řízení Ing. Petra Vláška a pro vedení projektu Ing. Yvonu Eliášovou.

Ad 8) Diskuse
1) Změny autobusového spojení: paní Růžena Chudá poslala písemnou žádost, aby se školní
autobusy zachovaly, výsledkem je, že budou jezdit autobusy 2. 1. v 6.30, 2. v 7.30.
2) Obec vlastní staré knihy…Návrh: prodat do antikvariátu, příp. zájemcům za 5 – 10 ,- za kus.
Hlasování: 3xPRO
3) Starosta navrhuje den otevřených dveří na OÚ, při příležitosti dětského dne, který se koná 23. 8.
2014
4) informace o končící smlouvě s provozovatelem veřejného osvětlení

Zapisovatel: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Anna Fusková, Miroslav Bárnet

Starosta: Ing Jaroslav Kuchta

