Usnesení č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 5. 11. 2015 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1) ZO schvaluje podání žádosti o dotace na Královéhradecký kraj v roce 2015 z programu
16 POV 01 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, projekt
obsahuje nákup kancelářského vybavení pro kancelář starosty, účetní a zastupitelstva,
vybavení kuchyňky a skříně do archívu.
2) ZO schvaluje uzavřít smlouvu pro zimní údržbu na období 2015-2016.
3) žádost o příspěvek na Skiiterkriterium 2016 ve výši 7000,-

Bere na vědomí:
ZO bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2015
Usnesení zastupitelstva bylo schváleno čtyřmi hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

5. 11. 2015

Začátek:

18.00

Konec:

20 :00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

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

Omluveni:

Milan Fusko

Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomno 4 zastupitelů z pětičlenného zastupitelstva, tedy
80%. ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bárnet, Martina Fusková
Program zasedání ZO:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) schválení podání žádosti o dotaci POV KHK
3) schválení smlouvy pro zimní údržbu na období 2015-2016
4) příkaz k provedení inventarizace k 31. 12. 2015
5) žádost o příspěvek na Skiiterkriterium 2016
6) závěr

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

Ad 2 schválení podání žádosti o dotaci POV KHK
ZO bylo seznámeno s možností podat dotace na vybavení kanceláře, celkový rozpočet je
cca 360 tisíc, výše dotace je 50 %.
Hlasování: 4xPRO

Ad 3) schválení smlouvy pro zimní údržbu na období 2015-2016
Starosta zveřejnil záměr / poptávku na zimní údržbu pro období 2015/16, dle nabídek starosta
navrhuje uzavřít smlouvu s Radovanem Peterkou. Rozsah zimní údržby bude dle předchozí sezóny.
Hlasování: 4xPRO

Ad 4) příkaz k provedení inventarizace k 31. 12. 2015
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 18. 12. 2015 bule provedena instruktáž členů inventarizačních komisí k provedení
inventarizace k 31. 12. 2015.
ZO bere na vědomí

Ad 5) žádost o příspěvek na Skiinterkriterium 2016
Starosta navrhuje výši příspěvku 7000,Hlasování: 4xPRO

Ad 6) Diskuse
Starosta předložil návrh, že by jezdil svoz odpadů během letních a zimních prázdnin častěji, jedná
se o plasty a papír. Bude předmětem dalšího jednání.

Zapisovatel:

Dis. Romana Macháňová

Ověřovatelé:

Martina Fusková
Miroslav Bárnet

