Usnesení č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 12. 2. 2015 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1) rozpočet pro rok 2015
2) závazného ukazatele rozpočtu a pravidla rozpočtových opatření
3) smlouvu o převodu majetku z Mikroregionu RK na obec Říčky v Orl h.
4) smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s.
5) požárně preventivní plán obce

a pověřuje starostu:
6) k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a k dalším úkonům v projektu „Regenerace aleje

podél hlavní komunikace v obci Říčky v Orlických horách“

Bere na vědomí:
1) zprávy o inventuře
2) zpráva o činnosti JPO obce
Usnesení zastupitelstva bylo schváleno čtyřmi hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

12. 2. 2015

Začátek:

18:00

Konec:

19:00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, Miroslav Bárnet, Milan Fusko, Martina Fusková

Omluveni:

Jiří Soběslav

Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomno 4 zastupitelů z pětičlenného zastupitelstva, tedy
80%. ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Martina Fusková, Miroslav Bárnet

Program zasedání ZO:
1)

určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2)

rozpočet pro rok 2015

3)

zprávy o inventuře

4)

návrh smlouvy o převodu majetku z Mikroregionu RK na obec Říčky v Orl h.

5)

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.

6)

zpráva o činnosti JPO obce

7)

schválení požárně preventivního plánu

8)

schválení smlouvy o poskytnutí dotace na Regenerace aleje podél hlavní komunikace

9)

diskuze

10)

závěr

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelkou zápisu byla zvolena: Romana Macháňová
Ověřovateli byli: Martina Fusková, Miroslav Bárnet
Hlasování: 4xPRO

Ad 2 rozpočet pro rok 2015
Návrh rozpočtu pro rok 2015 byl vyvěšen jak na úřední desce obce, tak i na elektronické desce
umožňující dálkový přístup od 23. 1. do 9. 2. 2015. Starosta ZO seznámil s plánovanými příjmy i
výdaji, jednotlivě pod položkami.
Předpokládané příjmy jsou 3 410, 750,Třída 1 – daňové

= 2 260,200 ,-

Třída 2 – nedaňové = 642,000,Třída 4 – transfery

= 508,550,-

Předpokládané výdaje jsou 3 744,354,Třída 5a – běžné výdaje

= 3 416,250,-

Třída 5b - transfery

= 68,104,-

Třída 6a – kapitálové výdaje = 260,000,Schodek bude kryt z rezervy minulých let.
Návrh pro schválení závazného ukazatele.: finanční prostředky na účtech nesmí klesnout pod
200 000,-, RO (tj. změny v rozpočtu) do výše 20 000,- na jednotlivých paragrafech může schválit
starosta, se změnami seznámí ZO na nejbližším zasedání, podmínkou je, že se nepřekročí celkové
výdaje rozpočtu.
Hlasování: 4xPRO

Ad 3) zprávy o inventuře
Účetní obce předala ZO zprávy o inventuře, seznámila je s jednotlivými inventurními soupisy, ze
strany ZO nebylo námitek.
ZO bere na vědomí

Ad 4) návrh smlouvy o převodu majetku z Mikroregionu RK na obec Říčky v
Orl h.
Starosta informuje ZO vypršení udržitelnosti dotačního programu na nákup drobné komunální
techniky (sekačka a křovinořez zn. Husqvarna, traktorový sypač) spolufinancované Mikroregionem
RK.
Mikroregion RK předkládá návrh smlouvy o převodu této techniky na Obec Říčky v Orlických
horách (plně do jejího majetku).
Hlasování: 4xPRO

Ad 5)

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

2010914/VB/10
Starosta předložil smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce
a.s. na pozemku 1143/5 (kabelová přípojka). Dle smlouvy je věcné břemeno za úplatu, jednorázově
7000 Kč.
Hlasování: 4xPRO

Ad 6) zpráva o činnosti JPO obce
Starosta předložil zprávu o činnosti JPO za rok 2014.
ZO bere na vědomí

Ad 7) schválení požárně preventivního plánu
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno o novém požárně preventivním plánu obce.
Hlasování: 4xPRO

Ad 8) schválení smlouvy o poskytnutí dotace na Regenerace aleje podél hlavní
komunikace
Starosta informoval o probíhajícím projektu. ZO bylo seznámeno, že se každým dnem očekává
návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR. Starosta navrhuje,
aby dostal pověření k podpisu této smlouvy a ke všem úkonům týkající se tohoto projektu.
ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ke všem dalším nezbytným úkonům
týkající se projektu „Regeneraci aleje podél hlavní komunikace v obci Říčky v Orlických horách“.
Hlasování: 4xPRO

Zapisovatel:

Dis. Romana Macháňová

Ověřovatelé:

Martina Fusková
Miroslav Bárnet

