Usnesení č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 10. 12. 2015 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje: 1) rozpočtové opatření č. 5
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2015
3) stanovení nové výše ceny vodného + stočného od 1. 1. 2016
4) rozpočtové provizorium pro rok 2016
5) plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany
6) poskytnutí dotace z rozpočtu obce Říčky v O.h
7) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene – služebnost +
dodatek s HC Vinohrady a.s.

Ukládá starostovi:
revizi odběrných míst, revizi smluv a předložit návrh řešení „černých odběrů“ a
„neplatičů“.

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

10. 12. 2015

Začátek:

18.00

Konec:

20 :00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

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

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

Program zasedání ZO:

1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) rozpočtové opatření č. 5
3) stanovení výše ceny odpadu - Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015
4) stanovení výše ceny vodné + stočné
5) rozpočtové provizorium pro rok 2016
6) schválení plánu preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany pro rok 2016
7) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Říčky v O.h. městu Rokytnice v O.h.
8) návrh smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene + dodatek č. 2 s HC Vinohrady, a.s.
9) kalendář akci pro rok 2016
10) další

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

Ad 2) rozpočtové opatření č. 5
Vzhledem ke změně plnění rozpočtu starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5.
Starosta seznámil ZO s jednotlivými položkami a paragrafy, viz příloha Rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování: 5xPRO

Ad 3) stanovení výše ceny odpad - Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s náklady obce na problematiku KO, na základě kalkulace se
stanovuje cena za KO, která je přílohou zápisu.
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2015, která ruší vyhlášku č.4/2011 z 5. 1. 2011.
Hlasování:
4xPRO
1 x zdržela se - Martina Fusková

Ad 4) stanovení výše ceny vodné + stočné
ZO bylo seznámeno s kalkulací vodného a stočného, celkové náklady na vodovod = 180590,63,
celkové náklady na ČOV na 304182,70.
Starosta předložil návrh nové ceny za vodné 25,-, za odpadní vodu 35,-.
Starosta předložil návrh nových smluv na dodávku pitné a odpadní vody.
ZO schvaluje novou cenu vodného a stočného.
ZO ukládá starostovi revizi odběrných míst, revizi smluv a předložit návrh řešení „černých odběrů“
a „neplatičů“.
Hlasování: 5xPRO

Ad 5) rozpočtové provizorium pro rok 2016
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 2015, během platnosti rozpočtového
provizoria je možno uhradit i výdaje na mimořádné havarijní situace
Hlasování: 5xPRO

Ad 6) Schválení plánu preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany
Starosta předložil plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany vypracovaný Ing.
Markem Zemanem (technik PO)
ZO schvaluje schválení plánu preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany
Hlasování: 5xPRO
Ad 7) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Říčky v O.h
Žadatelem o dotaci je město Rokytnice v O.h., dotace ve výši 13 357,- je na spolufinancování
úpravy běžeckých tratí ( oprava a údržba současných značení na k.ú. Říčky)
ZO schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Říčky v O.h
Hlasování: 5xPRO

Ad 8) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene - služebnost
Jedná se o smlouvu s AOPK( agentura ochrany přírody a krajiny ČR) , na pozemek parc. č. 1018, o
výměře 1726 m 2 . Předmětem smlouvy je stavba Splaškové kanalizace DN300 k rekreačnímu
objektu čp 151 ( Nová hájovna).
Na základě této smlouvy o smlouvě budoucí se schvaluje dodatek č. 2 s HC Vinohrady a.s., ve
kterém se uvadí, že veškeré náklady s vybudováním splaškové kanalizace ponese HC Vinohrady
a.s.

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene + dodatek č. 2 s HC Vinohrady,
a.s.
Hlasování: 5xPRO

Ad 9) kalendář akci pro rok 2016
Kulturní : Sbor z hor
zimní radovánky u Macháčka
vítání jara
stavění májky
turnaj malé kopané
loučení s létem
drakiáda
lampionový průvod
Mikuláš

Zapisovatel:

Dis. Romana Macháňová

Ověřovatelé:

Martina Fusková

Miroslav Bárnet

