Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové provizorium pro rok 2015 (do schválení rozpočtu)
Výši vodného 20,-Kč/ m3 a stočného 25,- Kč/ m3 pro rok 2015
Přílohu č. 1/2014 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2011 – výše poplatků za komunální odpad
Příspěvek na Skiinterkriterium 2015
Plán investičních a kulturních akcí pro rok 2015

Bere na vědomí:
Informace o údržbě zimních běžeckých tratí
Jmenování inventarizační komise a plán inventury

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Starosta: ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

1. 12. 2014

Začátek:

18:00

Konec:

19.20

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

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

Fusko
Zasedání ZO zahájil starosta. Bylo 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) rozpočtové opatření
3) schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
4) ustanovení členů komise k zajištění inventury majetku obce k 31. 12. 2014
5) kalkulace vodné, stočné pro rok 2015
6) kalkulace svozu odpadů pro rok 2015/ Přílohu č. 1/2014 k obecně závazné vyhlášce č.
4/2011
7) informace o údržbě běžeckých tratí
8) žádost o příspěvek na Skiinterkriterium 2015
9) plán akcí pro rok 2015 – kulturní + investiční
10) diskuze
11) závěr

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelkou zápisu byla zvolena: Romana Macháňová
Ověřovateli byli: Martina Fusková, 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. 5 je přílohou zápisu.
Hlasování: 5xPRO

Ad 3) schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
Vzhledem ke skutečnosti že, rozpočet obce není schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se
rozpočtové hospodaření v době do jeho schválení pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové
příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu
obce v okamžiku schválení rozpočtu.
Pravidla rozpočtového provizoria
1. Obec bude v době do schválení rozpočtu obce hospodařit dle těchto pravidel. :
1. rozpočtové provizorium se stanoví ve výši schváleného rozpočtu předchozího roku a závazným
ukazatelem jsou paragrafy platné rozpočtové skladby
2. rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu
3. během platnosti rozpočtového provizoria budou také hrazeny výdaje na již započaté investiční a
smluvně podložené akce z minulého roku
4. měsíční výdaje budou čerpány ve výši 1/12 výdajů roku 2014, během platnosti rozpočtového
provizoria je možno uhradit i výdaje na mimořádné havarijní situace

Hlasování: 5xPRO

Ad 4) ustanovení členů komise k zajištění inventury majetku obce k
31.12.2014
Všichni zastupitelé byli seznámeni, jak s plánem inventur, tak se všemi vnitřními směrnicemi k
provádění inventarizace. Starosta jmenuje inventarizační komisi pro provedení inventur movitého i
nemovitého majetku obce Říčky v Orlických horách ve složení: Jiří Soběslav- předseda, Romana
Macháňová, Josef Kohoutek, Radek Jiroud.
Dne 20. 12. 2014 bule provedena instruktáž členů inventarizačních komisí k provedení
inventarizace k 31. 12. 2014.
Hlasování: 5xPRO

Ad 5 ) kalkulace vodné, stočné pro rok 2015
Starosta seznámil ZO s veškerými výdaji za provoz vodárny a čističky odpadních vod, o opravách,
které nás čekají. Průměrná cena vodného činí 39 ,-( náklady na vodovod činí 289 972 ,-, spotřeba
vody je 7391 m3), průměrná cena stočného činí 43,-( náklady 354 959,- , spotřeba je 8200 m3).
Starosta navrhuje ponechat původní výši a to vodné – 20,- a stočné – 25,- .
Hlasování: 5xPRO

Ad 6) kalkulace svozu odpadů pro rok 2015 / Přílohu č. 1/2014 k obecně
závazné vyhlášce č. 4/2011
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s náklady obce na problematiku KO,
Náklady činí 235 384,- počet poplatníků 247 obyvatel, tedy náklady na jednoho obyvatele činí
952,- za rok.
Starosta navrhuje ponechat poplatek za likvidaci KO 500,- Kč pro rok 2014.
Zastupitelé schvalují přílohu č. 1/2014 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2011
Hlasování: 5xPRO

Ad 7) informace o údržbě běžeckých tratí
Starosta informuje ZO o udržování běžeckých tratí. Od letošní sezóny se garantem údržby
běžeckých stop stali obce, tedy i příjemci dotací. Údržbu bude službou provádět Ski klub Ústí nad
Orlicí. Obce Říčky v Orl. hor. dle dřívějšího usnesení zastupitelů, bude spolufinancovat do výše
25% z rekreačních a lázeňských poplatku předcházejícího roku. Obec se bude snažit získat finance
i z jiných zdrojů (prodej samolepek…).
Údržba tratí bude probíhat minimálně 1x týdně v termínu 18. 12. 2014 až 27.3.2015 (dle aktuálních
sněhových podmínek).
Zastupitelé berou na vědomí

Ad 8) žádost o příspěvek na Skiinterkriterium 2015
Starosta navrhuje výši příspěvku 5000,Hlasování: 5xPRO

Ad 9 ) plán akcí pro rok 2015 – kulturní + investiční
Investiční : Uzemní plán
Regenerace stromové aleje
Požární nádrž (projektová část)
Oprava hřbitovní zdi (projektová část)
Pokračování rekonstrukce OÚ
Kulturní :

Sbor z hor – koncert v kostele Nejsvětější trojice ( 30.1.2015- pátek)
zimní radovánky u Macháčka ( 28.2.2015)
vítání jara ( 14.3.2015)
stavění májky (30.4.2015)
okrsková hasičská soutěž ( 12.5.2015)
turnaj malé kopané ( 1.8.2015)
loučení s létem ( 22.8.2015)
drakiáda ( 24.10.2015)
lampionový průvod ) 14.11.2015)
Mikuláš ( 5.12.2015)

Hlasování: 5xPRO

