Usnesení č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 13.9.2016 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1) Dodatek č. 1 a č. 3 k poskytnutým dotacím KHK
2) Návrh nájemní smlouvy kanalizace Říčky „Nová Hájovna“ + zmocnění HC
Královské Vinohrady
3) Plná moc mezi obcí a HC Královské Vinohrady a.s.
4) Rozpočtové opatření č. 5
5) Podání žádosti o dotaci
6) Plán zimní údržby 2016/2017
7) Půjčování párty stanu a pivních setů (lavic) za úplatu
8) Nákup obrázkové publikace Říčky v Orlických horách

Bere na vědomí:
1) Rozpočtové opatření č. 4
2) Informace o probíhajících dotačních projektech
3) Informaci o vyřazení majetku

Ukládá starostovi:
1) Zajištění poptávkového řízení a sepsání smlouvy

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

13. 9. 2016

Začátek:

18:00

Konec:

19.00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

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

Omluveni :

Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomno 5 zastupitelů z pětičlenného zastupitelstva, tedy
100%. ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Milan Fusko, Miroslav Bárnet
Program zasedání ZO:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Dodatek č. 1 a č. 3 k poskytnutým dotacím z KHK
3) Návrh nájemní smlouvy kanalizace Říčky „Nová Hájovna“ + zmocnění HC Královské Vinohrady
4) Plná moc mezi obcí a HC Královské Vinohrady a.s.
5) Rozpočtové opatření č. 4,5

6) Informace o dotaci
7) Plán zimní údržby
8) Diskuse

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

Ad2) Dodatek č. 1 a č. 3 k poskytnutým dotacím KHK
Obec požádala zastupitelstvo KHK o změnu poskytnuté dotace č. 16 POV 01-0012/RK/NEINV.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 16
POV 01-0012/RK/NEINV
Dále obec požádala zastupitelstvo KHK o změnu poskytnuté dotace č. 11RRD03-0017.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č.
11RRD03-0017
Hlasování: 5xPRO

Ad3) Návrh nájemní smlouvy kanalizace Říčky „Nová Hájovna“ + zmocnění
HC Královské Vinohrady
Starosta předložil návrh smlouvy o nájmu č. 6480, mezi Lesy ČR s.p. a obcí na pozemky v celkové
výměře 1133 m2 za účelem umístění stavby „Splašková kanalizace “č.p. 151, 517 61 Říčky
v Orlických horách . Nájemné stanoveno na 35 Kč/m2/rok ( bez DPH).
Starosta informuje, že veškeré povinnosti vzniklé při podpisu této smlouvy, přechází na HC
Královské Vinohrady a.s., na základě plné moci.
Hlasování: 5xPRO

Ad 4) Plná moc mezi obcí a HC Královské Vinohrady a.s.
Starosta předložil plnou moc k zastupování zmocnitele v plnění funkce nájemce, vyplývající ze
smlouvy o nájmu č. 6480.
Hlasování: 5xPRO

Ad 5) Rozpočtové opatření č. 4,5
Starosta předložil RO č. 4 a informuje zastupitelstvo o změnách v rozpočtu, dále předložil RO č. 5,
kde je změna v paragrafu vyšší než 20 000,-, RO je přílohou zápisu. ZO schvaluje RO č. 5.
Hlasování: 5xPRO

Ad 6) Informace o dotaci
Starosta předložil návrh o možnosti dotačního titulu na štěpkovač + kompostéry, výše dotace by
činila 85 % celkových nákladů.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci.
Hlasování: 5xPRO

AD 7) Plán zimní údržby
Starosta předložil návrh plánu zimní údržby (trasy a místa zachovány jako předešlá sezóna)
ZO schvaluje plán zimní údržby dle přiloženého návrhu a ukládá starostovi zajistit poptávkové
řízení a zajištění podpisu smlouvy s nejlepším uchazečem.
Hlasování: 5xPRO

AD 8) Diskuse
Starosta informuje o probíhajících projektech - -o podání žádosti o příspěvek na vybavení –
křovinořez + sekačka + wap z podpory Mikroregionu Rychnovsko.
-starosta informuje o půjčování lavic (pivní set – 10 ks), párty stanu – ZO souhlasí se zapůjčením –
párty stan 2000 ,- / víkend, lavice (jeden kus) / 100,- / víkend
- starosta informuje o knize - možnost k zakoupení propagační knihy – Říčky v Orlických horách,
cena za kus cca 300,- Kč. ZO souhlasí s nákupem 30- ti výtisků
-Starosta vysvětlil pojem nočního klidu, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), obec připraví novou veřejnou vyhlášku na
řešení nočního klidu.
-starosta informuje o vyřazení majetku (telefonního přístroje) z důvodu jeho reklamace.
Zapisovatel: Romana Macháňová
Ověřovatel: Milan Fusko, Miroslav Bárnet

