
 
 

Zpravodaj obecního zastupitelstva 
 

č. 03/2003 
 
 Oznamujeme, že do konce roku 2003 bude obec sepisovat dvoustranné 
smlouvy s jednotlivými vlastníky nebo uživateli nemovitostí o vypouštění 
odpadních vod dle zákona 274/2001 Sb. 
 
 Dáváme na vědomí všem občanům, kteří mají zaplocené pozemky obce 
nebo je výhradně užívají , že máme zájem napravit majetkové vztahy. 
Pozemky, které obec nepotřebuje pro svoji činnost máme zájem těmto 
občanům odprodat. Na druhou stranu je obec ochotna odkoupit pozemky, 
které jsou ve vlastnictví občanů a slouží pro potřeby obce. 
 
 Upozornění pro občany části Říčky, že mohou kovový odpad odkládat 
do volně přístupného kontejneru, který je umístěn vedle ohrady na komunální 
odpad. Dosavadní odkládání odpadu mimo tento prostor je zakázáno. Jedná 
se o prostor vlastníka Zemos a.s. 
 
 Občané Rozsochy mají možnost ukládat komunální odpad do 
oploceného kontejneru na stávajícím místě každou sobotu od 9:00 do 11:00. 
Správcem tohoto místa je pan František Stárek. 
 
 V letošním roce dojde k realizaci zamýšlené úpravy hostince v Říčkách 
(instalace topení a teplé vody, případně i čističky vzduchu) a výstavbě 
sportoviště ve Rvišti pod Hůrkou. 
 
 Zpráva o cyklostezce – do konce roku 2006, za předpokladu  zajištění 
finančních prostředků, bude mikroregion Orlicko-třebovsko provádět 
výstavbu zpevněné stezky pro cyklisty spojující Choceň, Českou Třebovou a 
Letohrad. Část mezi Chocní a Ústím povede těsně kolem tiché Orlice a 
železniční tratí (přes Bezpráví). 
 
 V minulých dnech proběhl generální úklid kulturního domu v Říčkách a 
zároveň v Dobré Vodě a ve Rvišti  vyčistili protipožární nádrže. Veškeré 
práce provedli místní občané ve svém volném čase pouze za malé občerstvení. 
Zvláště v Říčkách byla nečekaně velká účast, tímto bychom chtěli všem 
poděkovat. 



Záchranná stanice volně žijících živočichů 
Bor u Skutče 47, 53944, Proseč. Tel.: 469 321 396, 603 535 994 
Při nálezu poraněného či oslabeného volně žijícího živočicha kontaktujte 
stanici ochrany přírody Pasíčka, která zajišťuje léčbu a péči o poraněné a 
oslabené volně žijící živočichy. Na stanici se můžete též obrátit, když zjistíte, 
že kdekoli dochází k bezprostřednímu ohrožování přírody nebo když vám 
volně žijící živočich škodí apod. 
 
 
Akce k 30.6. 2003, provedené obcí Orlické Podhůří 
 
- Obecní úřad – stůl na PC       4.900,- Kč 
                – počítač                          30.105,- Kč 
                – programy na PC                                     27.154,- Kč 
               – výměna 2 ks oken                                    32.927,- Kč 
- MŠ Rviště – oprava elektroinstalace a vody, sprchový kout           26.120,- Kč 
- ZŠ Říčky + Rviště – příspěvek na provoz (bez mezd)        200.000,- Kč 
- příspěvek na žáky ZŠ do UO a Brandýs                         71.158,- Kč 
- příspěvek na dopravní obslužnost                          21.482,- Kč 
- odvoz a uložení odpadů                        146.160,- Kč  
- setkání občanů v KD v Říčkách                3.500,- Kč 
- oprava veřejného osvětlení               43.785,- Kč 
- nákup pozemků od SZD ÚO (cesta Klopoty)            43.065,- Kč 
- rybník Dobrá Voda (barva)       4.982,- Kč 
- knihovna Rviště (regály)                          6.200,- Kč 
- hasiči Říčky (žebřík, rozdělovač, hadice)              36.083,- Kč 
- KD Říčky (materiál na čištění podlah, zasklení oken, popelnice)   29.500,- Kč 
- Klopoty (čištění potoka)                          6.720,- Kč 
- Rozsocha (úprava pozemku pod kontejner)               15.147,- Kč 
- motorová kosa                             13.990,- Kč 
- projekt Revitalizace Rviště                32.025,- Kč 
- prořezání a ošetření stromů                23.100,- Kč 
 
 
Zůstatek finančních prostředků k datu 2.7.2003 činí 1.513.576,79 Kč  
 
Z toho – FRR                 1.228.221,08 Kč 
           – běžný účet                   285.355,71 Kč 
Pokladna                            693,10 Kč 

  
 
 
 Obec nabízí k pronájmu část prostoru v prodejně potravin v Říčkách o 
celkové ploše 80 m2. Jednalo by se o samostatně oddělitelnou část s vlastním 
vstupem a s možností vybudovat vlastní hygienické zázemí. Pro lepší 
orientaci přikládáme nákres prostoru a návrh možného řešení zázemí 
provozovny. Zájemci nabídněte své záměry.  


