Usnesení č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 24. 5. 2017 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:

1) Závěrečný účet obce 2016
2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
3) Účetní závěrka za 2016
4) Návrh smlouvy na tvorbu strategického plánu rozvoje obce
5) Návrh smlouvy na kontrolu her. prvků na dětském hřišti
6) Přijetí dotace na opravu márnice
7) Podání žádosti na pořízení štěpkovače a kompostérů
8) Schvaluje uložení stavebního materiálu bez poplatku.
9) Příspěvek na podporu hendikepovaným dětem
Bere na vědomí:
Zpráva o dotačních projektech
Rozpočtové opatření č. 1,2,3

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno čtyřmi hlasy zastupitelů

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

24. 5. 2017

Začátek:

18:00

Konec:

19.30

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

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

Omluveni:

Milan Fusko

Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomno 4 zastupitelů z pětičlenného zastupitelstva, tedy
80%. ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Jiří Soběslav
Ověřovatel zápisu: Martina Fusková, Miroslav Bárnet
Program zasedání ZO:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Závěrečný účet za rok 2016
3) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016
4) Účetní závěrka za rok 2016
5) Návrh smlouvy na tvorbu strategického plánu rozvoje obce
6) Návrh smlouvy na kontrolu her. prvků na dětském hřišti
7) Zpráva o dotačních projektech
8) Rozpočtová opatření 1,2,3
9) Ostatní
10) Závěr

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu byl zvolen: Jiří Soběslav
Ověřovateli byli: Martina Fusková, Miroslav Bárnet
Hlasování: 4xPRO

Ad2) Závěrečný účet za rok 2016
ZO bylo obeznámeno se závěrečným účtem obce, Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední
desce, i na elektronické desce 24. 4. do 23. 5. 2017.
Hlasování: 4xPRO

Ad 3) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016
ZO bylo obeznámeno se Závěrečnou zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Říčky v
Orlických horách za rok 2016. Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Hradec Králové
20. 3. 2017. 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,
nedostatky byly odstraněny dne 20. 3. 2017, číslo dokladu – 1201, 1202 – zodpovídá účetní,
starosta obce.
Hlasování: 4xPRO

Ad 4) Účetní závěrka za rok 2016
ZO bylo obeznámeno s Účetní závěrkou za rok 2016.
Hlasování: 4xPRO

Ad 5) Návrh smlouvy na tvorbu strategického plánu rozvoje obce
ZO bylo obeznámeno s návrhem smlouvy se zhotovitelem SPRO Sdružení Splav,z.s., Skuhrov nad
Bělou.
ZO schvaluje návrh smlouvy.
Hlasování: 4xPRO

Ad 6) Návrh smlouvy na kontrolu her. prvků na dětském hřišti
ZO bylo obeznámeno s návrhem smlouvy se zhotovitelem Hřiště hrou s.r.o. Smlouva se týká
kontrol stavu dětského hřiště dle platných norem (revize).
Hlasování: 4xPRO

Ad 7) Zpráva o dotačních projektech
Starosta informuje zastupitele o probíhajících projektech – oprava márnice. Projekt byl MZ
schválen. ZO schvaluje přijetí dotace a podpis smlouvy s dodavatelem prací, který byl vybrán na
základě poptávkového řízení.
Dotační titul OPŽP, výzva číslo 42 – pořízení štěpkovače a kompostérů byla zamítnuta. ZO
schvaluje podání žádosti na pořízení štěpkovače a kompostérů - dotační titul OPŽP, výzva číslo 68.

Starosta informuje o podání mimořádné žádosti o dotaci na KHK na rekonstrukci kanalizace a
stavby nové kanalizace.
Hlasování: 4xPRO

Ad 8) Rozpočtové opatření č. 1,2,3
Starosta informuje o RO 1,2,3
ZO bere na vědomí.

Ad 9) Ostatní
Starosta předložil žádosti humanitárních společností o příspěvky – BONA HELPO s.r.o., Setkání,
o.p.s., Linka bezpečí. ZO navrhuje podpořit částkou 2000,- organizaci zabývající se nemocnými
dětmi v blízkém okolí.
Starosta předložil žádost Ing. Z. Laubeho o pronájem parkoviště z důvodu dočasného uložení
stavebního materiálu na stavbu kanalizace.
ZO schvaluje uložení materiálu bez poplatku.
Hlasování: 4xPRO

Zapisovatel:

Jiří Soběslav

Ověřovatel:

Martina Fusková
Miroslav Bárnet

