Usnesení č. 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 23.9.2014 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1) rozpočtové opatření č.4
2) smlouvu o spolupráci při výstavbě splaškové kanalizace k rekreačnímu objektu č.p. 151
3) smlouvu se společností Th Soft (internet)
4) plán zimní údržby pro rok 2014-2015, smlouvu s dodavatelem prací

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů
Bere na vědomí:
1) plán probíhajících dotačních investic

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

23. 9. 2014

Začátek:

18:00

Konec:

19.20

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, , Miroslav Bárnet, , Anna Fusková, Jiří Soběslav, Milan

Fusko
Zasedání ZO zahájil starosta. Bylo přítomno 5 zastupitelů z pětičlenného zastupitelstva, tedy
100%. ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: DiS Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Milan Fusko, Miroslav Bárnet

Program zasedání ZO:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) rozpočtové opatření 4
3) návrh smlouvy o spolupráci s HC Královské Vinohrady a.s. (Nová Hájovna)
4) návrh smlouvy s Th Soft (bezdrátový internet)
5) Plán zimní údržby, návrh smlouvy s dodavatelem prací
6) dotační tituly
7) diskuse
8) závěr

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

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. 4 je přílohou zápisu.

Hlasování: 5xPRO

Ad 3) návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě splaškové kanalizace s HC
Královské Vinohrady a.s. Praha (Nová Hájovna)
Starosta předložil návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě splaškové kanalizace
k rekreačnímu objektu č.p.151. Stavba v hodnotě 800 000,- v délce cca 800m. Nová Hájovna
připraví celou stavbu a po kolaudaci bezplatně převedou do majetku obce, podmínkou je, že
stavbu provede renomovaná firma, která bude smluvně ručit za kvalitu.
Obec Říčky v O.h. vkládá do stavby pouze své jméno (žádné investiční náklady)

Hlasování: 5xPRO

Ad 4) návrh smlouvy s Th Soft (bezdrátový internet)
Starosta předložil návrh smlouvy s Th Softem, jedná se umístění zesilovače internetu na střechu
obecního úřadu, protislužbou nabízí 2000,- za nájem zesilovače, částka záleží na počtu
připojených chalup.

Hlasování: 5xPRO

Ad 5) Plán zimní údržby, návrh smlouvy s dodavatelem prací
Starosta navrhuje plán zimní údržby stejný jako minulý rok, záměr vyvěšen v zákonné lhůtě na
úřední desce. Návrh smlouvy 680 ,- + DPH s panem Radovanem Peterkou. ZO se dohodlo, že
posyp pouze v krajních případech.
Hlasování: 5xPRO

Ad 6) dotační tituly
Starosta informuje ZO o dotačních titulech, starosta podal žádost o dotaci na dílenské vybavení,
s rozpočtem 44 500,- Dotace z Mikroregionu Rychnovsko činí 50%,
Zboží na základě poptávky je objednané u firmy PROTECO.
2. dotační titul – Regenerace aleje, 26.9.2014 v 10.00 hodin probíhá otevírání obálek, realizace je
v roce 2014 až 2015
Dále starosta informuje o dotačním titulu na požární nádrž, projektová dokumentace je připravená,
je potřeba v příštím zastupitelstvu rozhodnou jak s tímto projektem naložit.
Hlasování: 5xPRO

Diskuse.
pí Monzerová se ptá, zda se budou letos sekat příkopy - ANO
pan Monzer kladně ohodnotil celé zastupitelstvo…chválí ho všichni chalupáři

zapisovatel: DiS Romana Macháňová

ověřovatel: Milan Fusko

………………..

………………..

Miroslav Bárnet ………………..

starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

……………….

