Usnesení č. 2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 2. 5. 2016 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1) Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK a pověření starosty k podpisu této
smlouvy
2) Darovací smlouvu s Babybox pro ohrožené děti – STATIM, z.s., a pověření starosty
k podpisu této smlouvy

Projednává:
Provoz hřbitova
Kalkulaci pojištění majetku obce a odpovědnosti

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

2. 5. 2016

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: Jiří Soběslav
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bárnet, Milan Fusko

Program zasedání ZO:

1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) návrh smlouvy o poskytnutí dotace z fondu KHK
3) žádost o finanční dar na vybudování a podporu BabyBoxu v RK
4) provoz hřbitova
5) diskuze
6) závěr

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

Ad 2) návrh smlouvy o poskytnutí dotace z fondu KHK
Byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace z fondu KHK, kdy zastupitelstvo
Královehradeckého kraje schválilo žádost o dotaci z dotačního programu 16POV01 na akci Pořízení
občanské vybavenosti pro obec Říčky v O.h. ve výši 179 800,- Kč

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy
Hlasování: 5xPRO

Ad 3) Žádost o finanční dar na vybudování a podporu BabyBoxu v RK
Starosta přednesl žádost pana Ludvíka Hesse ze společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM,
z.s. o finanční podporu na zřízení nového babyboxu v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou.
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru na podporu babyboxu ve výši 2 000,- Kč a
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy
Hlasování: 5xPRO

Ad 4) Provoz hřbitova
Starosta informuje o zvětšujícím se zájmu o ukládání ostatku na místním hřbitově. Starosta navrhuje
připravit Hřbitovní řád, který bude řešit tuto záležitost.
ZO souhlasí a pověřuje starostu k přípravě hřbitovního řádu

Ad 5) diskuse
Starosta informuje o probíhajícím jednání a přípravě nové pojistné smlouvy (dodatku) na majetek
obce a ostatních doplňkových pojištění.

Závěr - Vzhledem k tomu, že nebyly žádné dotazy, starosta ukončil zasedání.

Zapisovatel:

Jiří Soběslav

Ověřovatelé:

Milan Fusko

Miroslav Bárnet

