Usnesení č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 9. 2. 2017 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:
1) rozpočet pro rok 2017 dle návrhu

2) závazné ukazatele dle návrhu
3) podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství

Zamítá :

Bere na vědomí:
zprávu o provedené inventuře za rok 2016
zprávu o činnosti JPO za rok 2016
informaci o probíhajících dotačních projektech

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

9. 2. 2016

Začátek:

18.00

Konec:

19 :05

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, Martina Fusková
Program zasedání ZO:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) schválení rozpočtu na rok 2017
3) zpráva o provedené inventuře majetku obce k 31. 12. 2016
4) dotační projekty na 2017 a výhled na další období
5) zpráva o činnosti JPO obce
6) diskuze
7)

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

Ad 2) schválení rozpočtu na rok 2017
Návrh rozpočtu pro rok 2017 byl vyvěšen jak na úřední desce obce, tak i na elektronické desce
umožňující dálkový přístup od 24. 1. do 9. 2. 2017. Starosta ZO seznámil s plánovanými příjmy i
výdaji, jednotlivě pod paragrafy.
Předpokládané příjmy jsou 3 356 500,Třída 1 – daňové

= 2 463 200 ,-

Třída 2 – nedaňové = 835 500,Třída 4 – transfery

= 57 800,-

Předpokládané výdaje jsou 3 581 900,Třída 5a – běžné výdaje

= 3 371 900,-

Třída 5b - transfery

= 0,-

Třída 6a – kapitálové výdaje = 210 000,Schodek bude kryt z rezervy minulých let.
Návrh pro schválení závazného ukazatele.: RO (tj. změny v rozpočtu) do výše 50 000,- na
jednotlivých paragrafech může schválit starosta, se změnami seznámí ZO na nejbližším zasedání,
podmínkou je, že se nepřekročí celkové výdaje rozpočtu. RO na paragrafu 6330 v plné výši
schvaluje starosta, toto RO může navýšit celkové výdaje rozpočtu. Příjmy nad rozpočtový rámec
starosta schvaluje max. do 700 000,-, změny starosta předkládá na ZO.
Celkové výdaje lze překročit pouze na základě schválení rozhodnutí přiznané dotace ZO
Hlasování: 5xPRO

Ad 3) zpráva o provedené inventuře majetku obce k 31. 12. 2016
Účetní obce předala ZO zprávy o inventuře, seznámila je s jednotlivými inventurními soupisy, ze
strany ZO nebylo námitek.
Bere na vědomí

Ad 4) dotační projekty na 2017 a výhled na další období
Starosta seznámil s podanými projekty – pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec (z programu
OPŽP – prevence vzniku odpadů).
Starosta navrhuje podat žádost o dotaci na opravu márnice z dotačního programu Ministerstva
zemědělství (údržba a obnova kulturních a venkovských prvků). Celková částka projektu cca
450 000,-, výše dotace až 70%.
Výhled investic dalších období:
V roce 2018 je plánována rekonstrukce kanalizace pod Konšelem – předpokládaná investice
3 000 000,-, starosta bude jednat s představiteli KHK o možné finanční podpoře, případně zjistí
jiné zdroje financování.
ZO schvaluje podání žádostí o dotace, bere na vědomí výhled na rok 2018
Hlasování: 5xPRO

Ad 5) zpráva o činnosti JPO obce
Velitel JPO přednesl zprávu o činnosti za rok 2016.

ZO Bere na vědomí

Ad 5) diskuse
Starosta předložil návrh jednoho spoluobčana koupit sáčky na psí exkrementy. ZO nesouhlasí
s tímto řešením a doporučuje majitelům rekreačních objektů nákup sáčků pro své hosty a jejich psy.

Zapisovatel:

Dis. Romana Macháňová

Ověřovatelé:

Martina Fusková
Miroslav Bárnet

