Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky
v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Schvaluje:
- Rozpočet pro rok 2013
- Změna dodavatele elektrické energie pro požární zbrojnici
- Uzavření smlouvy o reklamě se společností Daruma spol. s r.o.
- Zařazení správního území obce do území působnosti Integrované strategie
území regionu MAS Sdružení Splav

Bere na vědomí:
- přípravu pohledů Říček.

Zamítá:
- návrh na odkup akcií

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:

5. 3. 2013
18:00
20.00
Obecní úřad Říčky v Orlických horách
Ing. Jaroslav Kuchta, Jiří Soběslav, Ján Garlik, Miroslav Bárnet, Milan Fusko

Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomni 5 zastupitelé z pětičlenného zastupitelstva.
ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Ján Garlík, Milan Fusko

Program zasedání ZO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
schválení Rozpočtu pro rok 2013
změna dodavatele energie
uzavření smlouvy o reklamě se společností Daruma
návrh na odkup akcií
pohledy obce
diskuze
závěr

Proti programu nebylo námitek.

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen Romana Macháňová a ověřovatel zápisu Ján Garlík, Milan Fusko
Hlasování: 5 x PRO

Ad 2) schválení Rozpočtu pro rok 2013
Rozpočet je navrhován jako schodkový. Schodek bude kryt uspořenými finančními prostředky
z minulých let. Příjmy jsou navrhovány ve výši 2 616 000,- a výdaje ve výši 3 598 200,-.
Starosta informuje ZO o snížení daňových příjmů, přibližně o 90 000,-, a to z důvodu nového
rozpočtového určení daní. Rozpočet se navrhuje pod paragrafy, starosta seznámil ZO s podrobným
rozdělením příjmů a výdajů. Obec splácí dlouhodobou přijatou výpomoc ve výši 300 000,- Kč/rok
(do roku 2016). Návrh rozpočtu je v příloze.
ZO dále projednávalo kompetenci starosty dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provádění jednotlivých rozpočtových

opatření v následujícím rozsahu: do výše 50 000,- Kč jsou-li vyvolány změnami a pokud tyto
změny nezvýší celkový rozpočet výdajů (přesuny mezi položkami a paragrafy).
Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen zastupitelstvu vždy na
nejbližším zasedání.
Dále starosta navrhuje schválit závazný ukazatel finančních prostředků na běžném účtu obce, který
nesmí klesnout pod 500 000,- Kč
ZO schvaluje rozpočet na rok 2013 dle předloženého návrhu, dále schvaluje závazný ukazatel
dle návrhu. ZO schvaluje a pověřuje starostu k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
s povinností informovat zastupitele na nejbližším zasedání o provedených rozpočtových
změnách.
Hlasování: 5 x PRO

Ad 3) Změna dodavatele elektrické energie
Starosta informuje o možnosti změny dodavatele energie. Návrhy si vyžádal od dodavatelů
Bohemia Energy, Xenergie, ČEZ. Podle porovnání cen starosta navrhuje přejít ze stávající smlouvy
ČEZ na budovu hasičárny ke společnosti Xenergie. Ostatní odběrná místa (současný dodavatel
Bohemia Energy) ponechat do vypršení smlouvy roku leden 2014 a následně veškerá odběrná místa
nechat znovu nacenit.
Hlasování: 5 x PRO

AD 4) Uzavření smlouvy o reklamě se společností Daruma
Starosta předkládá ZO návrh smlouvy na prezentaci obce na info tabuli v Náchodě se společností
Daruma. Smlouva je navržena na 3 roky celkem ve výši 14 520,- s DPH po ročních splátkách.
Hlasování: 5 x PRO

Ad 5) návrh na odkup akcií
Starosta informuje o nabídce firmy Finance Zlín o odkupu akcií, které má obec u ČS, a.s. Finance
Zlín nabízí odkup akcií 400,- za kus. Starosta doporučuje návrh zamítnout.
Hlasování: 5 x PROTI

Ad 6) Pohledy obce
Starosta informuje ZO o přípravě návrhů nových pohledů obce.

Ad 7) Diskuze
-Starosta informuje o činnosti sdružení MAS Splav, o.s. V současné době připravuje novou strategii
pro plánovací období 2014 – 2020. Starosta navrhuje zapojení obce do územního působení
strategie MAS.
ZO schvaluje, zařazení správního území obce Říčky v Orlických horách do území působnosti
Integrované strategie území regionu MAS Sdružení Splav.
Hlasování: 5 x PRO

- Starosta informuje ZO o průběhu získávání dotací na opravu oú. Během března se obec dozví,
zda dotace získá. V případě získání bude svoláno mimořádné zasedání.
- Pan Hoznauer vnesl dotaz, zda se nedají uplatnit opravy kanalizace v rámci záruky. Starosta
zjistí datum záruky.
- Starosta informuje ZO o možnosti využití nově zakoupeného traktůrku občanům. Nutné je
zjistit kalkulaci za tyto služby.
- Starosta informuje ZO o územním plánu. ÚP je stále v jednání. Je zde nová skutečnostCHKO požaduje studii O vlivu navrhovaných změn na životní prostředí (SEA) = dojde
k navýšení ceny za úp. Dodatek smlouvy se připraví do příštího zasedání
- Starosta informuje ZO o založení účtu u ČNB.

Zapisovatel:

Romana Macháňová

Ověřovatel:

Jan Garlík
Milan Fusko

Starosta:

Ing. Jaroslav Kuchta

