Usnesení č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 14. 12. 2016 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:

1) Rozpočtové opatření č. 9
2) Přílohu č. 1 k OZV č. 2/2015
3) Cenu vodného a stočného pro rok 2017
4) Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2017
5) Pronájem/pacht pozemku
6) Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti PO
7) Výši příspěvku na Skiinterkriterium 2017
Bere na vědomí:
Kalendář kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí
Příkaz starosty k provedení inventury k 31.12.2016
Rozpočtové opatření č. 8

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno třemi hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

14. 12. 2016

Začátek:

19:00

Konec:

21.00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, Miroslav Bárnet, Martina Fusková, Jiří Soběslav, 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: Martina Fusková, Miroslav Bárnet
Program zasedání ZO:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) rozpočtové opatření
3) kalkulace ceny odpad – příloha Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015
4) kalkulace ceny vodné + stočné
5) rozpočtové provizorium pro rok 2017
6) kalendář akci pro rok 2017
7) příkaz k inventuře k 31. 12. 2016
8) pronájem/pacht pozemku
9) plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany
10) žádost o příspěvek na Skiinterkriterium 2016

11) další

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

Ad2) rozpočtové opatření 8, 9
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 8 a č . 9.
RO 8, 9 je součástí zápisu.
ZO bere na vědomí RO č. 8
ZO schvaluje RO č. 9
Hlasování: 5xPRO

Ad 3) kalkulace ceny odpad – příloha Obecně závazná vyhláška č. 2 /

2015
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s náklady obce na sběr a svoz KO za předcházející rok.
Vyčíslení skutečných nákladů je přílohou obecně závazné vyhlášky č. 2/2015.
Příloha k této vyhlášce je součástí zápisu.
ZO schvaluje Přílohu č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2015
Hlasování: 5xPRO

Ad 4) kalkulace ceny vodné + stočné
ZO bylo seznámeno se skutečnými náklady na provoz vodovodu a kanalizace + ČOV.
Vzhledem k tomu, že náklady jsou stále vyšší a vzhledem k plánu obnovy a opav převážně ČOV a
kanalizace, starosta předložil návrh nové ceny za vodné 25,- Kč/m3, za odpadní vodu 35,- Kč/m3,
tak jak tomu bylo tento rok.
ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2017 ve stávající výši.
Hlasování: 5xPRO

Ad 5) rozpočtové provizorium pro rok 2017
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 2016, během platnosti rozpočtového
provizoria je možno uhradit i výdaje na mimořádné havarijní situace
Hlasování: 5xPRO

Ad 6) kalendář akci pro rok 2017
Kulturní : Sbor z hor (3.2.2017)
zimní radovánky u Macháčka (25.2.2017)
vítání jara ( 8.4.2017)
stavění májky (30.4.2017)
turnaj malé kopané (5.8.2017)
loučení s létem (26.8.2017)
drakiáda ( 7.10.2017)
lampionový průvod ( 3.11.2017)
Mikuláš ( 2.12.2017)
ZO bere na vědomí

Ad 7) příkaz k inventuře k 31. 12. 2016
Starosta předložil plán inventur 2016
Hlasování: 5xPRO

Ad 8) pronájem/pacht pozemku
Na základě řádně vyvěšeného záměru obce o pronájem/pach části pozemku se přihlásilo 7 zájemců
zastoupených jednou osobou na základě plné moci.
ZO schvaluje pronájem/pacht části pozemku p.č. 1143/5 KN kú Říčky v Orlických horách, o
výměře 190 m2 (viz zákres na vyhlášeném záměru), na dobu určitou od 16.12.2016 do 1.4.2017 za
1,- Kč/m2. Náklady na údržbu pozemku během trvání smlouvy nese nájemce/pachtýř.
Hlasování: 5xPRO

Ad 9) 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 10) Žádost o příspěvek na Skiinterkriterium 2017
Starosta navrhuje výši příspěvku z rozpočtu obce 7000,Hlasování: 5xPRO

Zapisovatel:

Dis. Romana Macháňová

Ověřovatelé:

Martina Fusková
Miroslav Bárnet

