Usnesení č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 2.6.2016 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:

1) rozpočtový výhled 2017-2020
2) závěrečný účet 2015
3) zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s výhradou
4) účetní závěrka za 2015
5) záměr prodeje pozemku
6) úpravu smlouvy pojištění obce
7) smlouvu o právu provést stavbu

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno třemi hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

2. 6. 2016

Začátek:

18:00

Konec:

19.00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, Miroslav Bárnet, Martina Fusková

Omluveni :

Jiří Soběslav, Milan Fusko

Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomno 3 zastupitelů z pětičlenného zastupitelstva, tedy
60%. ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Martina Fusková, Miroslav Bárnet

Program zasedání ZO:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Rozpočtový výhled
3) Závěrečný účet 2015
4) Zpráva o výsledku hospodaření 2015
5) Účetní závěrka za 2015
6) Záměr prodeje pozemku
7) Úprava smlouvy pojištění obce
8) Smlouva o právu provést stavbu
8) Závěr

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelkou zápisu byla zvolena: Romana Macháňová
Ověřovateli byli: Milan Fusko, Miroslav Bárnet
Hlasování: 3xPRO

Ad2) Rozpočtový výhled 2017-2020
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým výhledem na roky 2017- 2020. Rozpočtový výhled je součástí
zápisu.
Hlasování: 3xPRO

Ad 3) Závěrečný účet 2015
ZO bylo obeznámeno se závěrečným účtem obce, Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední
desce, i na elektronické desce od 16. 5. do 2. 6. 2016. Při projednávání nebylo připomínek.
Hlasování: 3xPRO

Ad 4) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
ZO bylo obeznámeno se Závěrečnou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Říčky v
Orlických horách za rok 2015. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Hradec Králové
8. 3. 2016. Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce, a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Říčky v Orlických horách, který provedl ekonomický odbor oddělení kontroly obcí Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje a to s výhradami, a přijímá opatření, které je přílohou zápisu,
termín pro odstranění nedostatků: 30. 6. 2016 – zodpovídá účetní, starosta obce.
Hlasování: 3xPRO

Ad 5) Účetní závěrka za 2015
ZO bylo obeznámeno s Účetní závěrkou za rok 2015.
Hlasování: 3xPRO

Ad 6) Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce od 16. 5. do 2. 6. 2016.
Pozemek je řádně oddělen geometrickým plánem č. 490-87/2014, parcela dle GP č. 423 o ploše 76
m2. Pozemek se nalézá pod budovou bez čp. Na základě zveřejněného záměru, se přihlásil jediný
zájemce, který nabídl cenu 120 Kč / m2.
ZO schvaluje prodej pozemku za tuto cenu a ukládává starostovi zajistit podpis smlouvy a zajištění
vkladu na KÚ. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: 3xPRO

Ad 7) Úprava smlouvy pojištění obce
Starosta předložil návrh nové kalkulace pojištění podnikatelských rizik TREND 14 - Kooperativa
ZO schvaluje návrh této smlouvy a ukládává starostovi zajistit podpis smlouvy.

Hlasování: 3xPRO

Ad 8) Smlouva o právu provést stavbu
Starosta předložil návrh smlouvy o vyrovnání pozemků s KH krajem, které budou dotčeny stavbou
rekonstrukce vozovky „III/ 3109 + III 31010 Říčky v Orlických horách – 1. etapa“
ZO schvaluje smlouvu a ukládá starostovi zajistit podpis smlouvy.

Hlasování: 3xPRO

Zapisovatel:

Romana Macháňová Dis

Ověřovatel:

Miroslav Bárnet
Martina Fusková

