Usnesení č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 25. 6. 2015 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
3) schválení pachtu na zemědělské pozemky
4) návrh na vyřazení majetku
5) dodatek ke smlouvě k programovému vybavení ( HELIOS)
6) investici do reklamních předmětů
7) rozpočtové opatření

Zamítá:
1) návrh na odkoupení pozemků, pan K.
2) návrh dohody o výpůjčce a užívání pozemků a staveb

Bere na vědomí:
1) plán akcí
Usnesení zastupitelstva bylo schváleno čtyřmi hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

25. 6. 2015

Začátek:

18:00

Konec:

20:00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, Milan Fusko, Martina Fusková, Jiří Soběslav

Omluveni:

Miroslav Bárnet

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, Milan Fusko

Program zasedání ZO:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce městu Rokytnice v Orl. h.
3) schválení pachtu na zemědělské pozemky
4) rozpočtové opatření
5) návrh na vyřazení majetku
6) dodatek ke smlouvě k programovému vybavení ( HELIOS)
7) návrh na odkoupení majetku, pan Kostohryz
8) projednání koupě reklamních předmětů
9) informace o návrhu majitelů o výpůjčce v oblasti chatového tábora
10) akce obce
11) diskuse

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

Ad 2 Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce městu Rokytnice
v Orl. h
Jedná se o dotaci z rozpočtu obce do rozpočtu města Rokytnice v Orl h., obec Říčky se zavázala
spolufinancovat úpravu běžeckých tratí v rozsahu cca 30 000,-Kč. Obec Říčky se zapojila do
prodávání tzv. běžkolepek, kde prodala běžkolepky za 3400 Kč. Obec Říčky zaplatí jako dotaci
městu Rokytnice v O.h. na údržbu lyžařských běžeckých tratí 26 248,- Kč.

Hlasování: 4xPRO

Ad 3) Schválení pachtu na zemědělské pozemky
Obec vyhlásila záměr o pronájmu / pachtu zemědělských pozemků a to dle zákona. Záměr byl
vyvěšen po dobu 15 dní na úřední i na elektronické desce, jedná se o pozemky v celkové výměře
2,6004 ha. Přihlásil se jeden zájemce, se kterým bude sepsán pacht. Výše pachtovného 1 500,Kč/ha.

Hlasování: 4xPRO

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 2
Starosta informuje ZO o drobných změnách rozpočtu v rámci paragrafu(odpadové hospodářství,
programové vybavení, ..)
Hlasování: 4xPRO

Ad 5) Dodatek ke smlouvě k programovému vybavení (HELIOS)
Starosta předložil dodatek ke smlouvě se společností Helios. Jedná se o rozšíření programového
vybavení + pravidelné aktualizace (servis) na účetní a evidenční programy pro chod obce.
Hlasování: 4xPRO

Ad 6) Návrh na odkoupení pozemků
Pan K. předložil návrh na odkoupení obecního pozemku, který sousedí s jeho pozemkem
ZO návrh pozemků zamítá, vzhledem k probíhajícím pozemkovým úpravám.

Hlasování: 4xPROTI

Ad 8) Projednání koupě reklamních předmětů
Starosta předložil nabídku produktů od firmy Golem press na reklamní předměty.
ZO souhlasí s nákupem reklamního zboží v hodnotě 30 000,- Kč.
Hlasování: 4xPRO

Ad 9) Návrh na vyřazení majetku
Účetní obce předložila návrhy na vyřazení majetku.
1) Autobusová čekárna – schváleno( likvidace – shnilo)
2) Autobusová čekárna- schváleno
3) Nokia - schváleno
4) Sběrné nádoby 4 ks - schváleno (požár)
5) Přístřešek- schváleno (požár)
6) Traktorový sypač –do našeho vlastnictví schváleno
7) dřevní hmota lesního pozemku – chybné zařazení schváleno

Hlasování: 4xPRO

Ad 10) Plán akcí
11.7. turnaj v kopané v Bartošovicích
11.7. hasičská soutěž v Orlickém Záhoří
1.8. turnaj v kopané na Říčkách
22.8. loučení s létem na Říčkách
ZO bere na vědomí

Ad 10) Informace o návrhu majitelů o výpůjčce a užívání pozemků v oblasti chatového
tábora
Starosta předložil návrh majitelů chatového tábora o výpůjčce a užívání pozemků v chatové oblasti.

Návrh není podložen obecními normami, proto ZO nesouhlasí s návrhem.
Je v rozporu se zákonem o obcích.
Hlasování: 4xPROTI

Ad 11) Diskuse
-Starosta informoval ZO o požáru na Říčkách,
-Hasiči zakoupili novou motorová stříkačka.

Zapisovatel:

Dis. Romana Macháňová

Ověřovatelé:

Martina Fusková

Milan Fusko

