
ZAPIs č. 11

1r. veř€jnóho zasedání Zastupitehtýt obce Řicmánice
konaného dle 10' 5' 20l6 ! 19.00 hod' v zasedaci ňistnosti Komenského 68

]) Techni cký bod - scb vá|e ni olěio val el ú áp hU. prog@ u zasedd]ri a j ncno!áni api sovalel ky,
2) schváleni ro4oebvého opatřcni č, l p(vedeného staroÍou'
3) schvál.íi tcnú'ného vkladu 25 000.' Kč do spo|ečnoíi (1 s !KoLoGIE.s.I'o
J '  r ' \ \  í . |a lne(o lodc i .po ' ' n | ' F .  .  |0 |q| . l ' '  Óť ' '  i . e '
r l  \ . l r ae r ' / "n .  11 , ' -  rm '  {od  r rdLo 'p , : r i  . ,b . rP . .n 'nce
6) schláleui vstupl obcě Řicnanice do sdn'cli ob.ia ňc^koqcb orlan|zci.2,s
7) sch\álcni pijjcli dolace z rozpočtL Jihomoravského kr.je z dolačního lituIu..Podpora rodinné

politik} na úoui obci'' a lověteni sllrosty k podpisu smlÓut) 5 Jihonrom\ sk)trm knjen]
\ztahujici se k této dolaci

8) schá|eni sm|ouv]'o Ziizeni\ěgného břomeno se spo]ečDoíi RwE DiínbuČni' s'ro'

Bod .' l TťlhnickÍ bod sch\álcní pnlBrlm! Z!s.dáni. \olbr 2pj!o\llclkv x oYčřov,tclú

Přcdsedajici íaroýaobce Lib.IsubýfuDstatova|.ž.jepňlomno j č|enú zaýLpnehlla dle
tÍe7enčui listiny přiIo7énékzápisu.omfuvcn] byl) 45|upilelk} pali Lva o]eŠovskáa Lcnka
LiŠkoúazaýJpile]stvojetdyLBníšcíischopné'InÍbrmaccokoíáni4sedánibtlazvcte.jnénana
úi.dni des.e obecního úřadu Ricmanice a n! elekÍonickó úledni desce dnc ]' 5' 20l6. Zápis z
piedc hoziho zscdán i b'|iádně ověien a zvctejněň na úředni desceobccniho úfudu a na
e|cktonické úiedni desce K zípjsu nebý|ý \znesen)'ádné dalši Piipominlt'

!!fo!.]!:!!Š!gú
zaýwiletýýo ob.. Říc]nanbe ýhýalnj. iÚtfunj pr\Erah' ověřoýdle!? zóph| o p,ilbžh| !]'
zosedr1"i zds,llpi,elsfia obct Ric"lÚhice p"na zdIika Al.xa u pona FiliPn Šýancaru a
zdpiýýo,elkn pani Pd|i Kdtolick,u.

výs|edek hhsoráni| Přo 5 Proli 0 zdrže|isg o

Usn€seDi č. 1'l. Ir20lÚ bylo scbYáleno'

Brd č.2 schy:ileni.o/počtoróho oDntřeli č' ] Í'ruv.dcnóho Ínroíou.

starcsla přcda|sloto pani účehi. klerá Ňdala k ro zpočloló ň u opllieni vys větl cí í, Před
h|aso\áninr dal možnoí lrjádňl se piitomným obč.nůnr'

Nliý|h Ňlese"í:



zashQil.lsbo ob.. '.hhl,j. ruqočlol opdlt.nÍ .. l '

Us!6C!i š. 22. 1112016 b!|o scb!{l.!o.

Bod č.3-schlá|tnilc.šži|éhork|.du 25|]00.. Kč.lo sF|cčDosli XTsEKoLoG|E. s'io'.

sEÓsu Piedal sloYo jednateli sPoleěnosli plnu lng. Mar(! MllŇofi. jednateli spolďÓosli KTs'
kteď in|omo\a] Atupile|e a \liéjíosl o ch)$!íých áměEch a dů\odu Ýlo'eni peněŽitho
lkladu25 0o0.. Kč. Před h|asoránim da|nDŽnosl r,ljádřil se přitoniým občÚúm.

Nriwh usn.seú: '
ziý"pilel'tú ob.e Rína1i. schýohj, peněžil! ýklad 25 000'. l<č a .oýněž i Pieýz.lí záýa.l,
L. lpla.eníloho|o ýAlodu do záAlodnlho ̂ n lóhl lpolečnotri líTs ERol oGIE, \.|'o. se !idl!"|
Hnnú o\nda l1'óóa 3a zo\!á1Ía' IČ 28Ia912 n Pděřljť \!a,oýn' ob! u.ini! z, ob.L
RI.hÍniN.joko\polečniAa \Pokčndýi IIs EKoLoclE. \.|.d' ,d!^t|é \ |ín|o \o,ýi\.jt.t
p iý,í úko"!, zejninn uěi"il podpis ?he,d,ého prohldšenl .ýkajícího s. ýkldtloýé poýnÚosti

Usl6éli .. 33. l1/2016 bÝ|o scbvtleÍo'

Bod č. '| . scbyáleni ánčfu Í.odcjc po,Cnku parc'č' Iol9/l \ k.ú. Ři.búicc

sbosta infomoul o pojercÍén ájmu o koJpi 'oholo poaú\u' oMfu * Plal. zd.4fupirelé
!édi, o kle!én poTnku hl6uii' Ti odpo!čdÓ|i' Ž! Úo. Nlis|edné obče hovotjl o s]edu udá|osti.
kle!é se !'ka]v pmdeje loholo pozenrku' s'!rcý! jeho infonbace doplnil. Pied l so\1'nim dal
možnosl vÍádiil ý pílomným oběÚún,

Nnwh 
"shése,í:z{;l;:r:i:lýo ofue Řícmfte s.hýdlnje zóúět ?fun pueftk pa|c. č. 1019/1 ý k.ú.

UslegeÍi c.r.4l1,2016 by|o scnv{bno.

Bod č.5. schrlléňizáměro pronájmu liosk! n| tolDilišti\ ohci ŘicnaDic€'

o 'oň' )e iďo L'di rcl' i. /iměrcm obce pfuúieň
l |elni Ýzónč' Pied h|Úo\ in'm d"| Í","oí ' i Bdhi.'.



Bod č' 6 ' schlá|eníríupu obcc Ricn'anice do sdřuženi obci l neziskorlch org'ni'a.i! z.s.

starcía in.omova| o nově aložiném spo|ku, jchoŽ cilenr je snaha ziskáváni do1aci ..přino
zB.uselu.. ledy doIaci na inveíiční akce. na které ncni možnó ziskal penize z národnich, či
eqopskýclr zdrcjů Před h|asoÝjnnn da| nožnosl q.ádnt se přioníýň ob.aĎůn' zaíupilelka
BlanlQ Kouská. uledla ií|omace o lon] Že jednatlé sdn'eni obci a nezisto]'}cb orEanizaci.
2's'' liguuji i ve spo|ečnostech, tleré jsou v liklidaci' starosta sdělil. Žc od pei KÓutské
nozjělo to hlavni' Že ariněni jednalelé pEcuji v dolačni aEenluře. klcrá funeuje ú ] 0 okú a
úsÉšně mjištuji $im kliellim na &oněřiŽsku, ale íejenlm. dooce náÍodni i euopské' slejně
lar. jaro jc pio nás zjišťuji agenlu.y z ndšeho regionu' Nás|edně se diskutovalo o důvodech, proú
do sdruž-€ni víoupit' či nikolil'

!!i!!!!-!s!!E!L
z*luPnekrýo obd Řlcfuhi.é schýdlfuje *lu? n s1tol^| obcí a 

"ezistoyjth 
oryanizoci, Ls.' ý

stueh Na 'idtóch 193 s, 767 0l fuoněřiz

znýnpnel\fuo ob.? Řicňolice :ch1 alnje úněr prc|ájnn tio\Lu na tonpaliýi v Řícnahicich
po dobu p|oýozu koupalií1ě ý leÍní ýzó,ě 2016'

výslci|.k h|!soYání: tro 5 P.oti 0 zdÉ€lise 0
Usneseni č' 5.5ll/'01ó bvlo schvá|cno.

výaléd€k h|alováni: Pro ] Přoti 0 zdÉc|ise 2

Uslose.i č. ó.6Jr,0ró n€by |o schvÁleĎo '

výsledek hlasoláni: Pro 5 Prolj 0 zd.že|ise 0

Usn.s.ni č. 7'?l1/2016 by|o schvíleno.

Bod č. 8 - schfá|ení $n|ouvt o zřízeni rěcného břononť sc st'oltčnoýi R\!E Distribučni.

slďoía piedložil smloult o zn2eni !ěcného bř.ncnc na po7emcich Ýe JlatnicIvi obce z důvodu
piel oŽky p |ynu n ubé pň b udováni kanal i zee. snr louva j e přilohou loholo bodu j edi áÚi.

Bud č. 7 schválcni Dřijcti dotacc zrozpočlu Jihonorl\ského k.ljo zdotlčního liiulu
''PodDora rodinňé poIilik! nn úroýni Ú|'.i.' ! porřřťni ílrosQ'kpodpisu sm|ouvt
s Jihonorlvskýn křljtn \ilhÚjicí st lr ló1r dorlci.

slaÍoía in|omolal o podnrince schvá|eni přijeti dolace od JMK z dotačíihÓ úu|u '.Rodimá
politika''. klerou jsne ziskali !c !ýši 25 000.. Kč,.|bto schváleni poŽaduje jVK pied podpisem
smlouly' Pted h]óovánim dal moŽnosl \}jádii! se piilonnýnr občeům'

!!!!!ú!!!!2!L
zasÍlpílehtýo obce Ríg"anicl schýalnk přÚúí rlokte z Jihoh'ofuý'kéno kmje z do|aěního
|ilufu,'Podpom fudihhě pr|ilik!.."u ú|aýni bbcí a Poúřúe slaros,'k podpfu snloný!.



z"srupi|.lslýo ob.. Ří.,Mie Khw|,j. súlouý o xíuní ýě.fuho bř.ň.fu ý společností
B|vE Difl.ibačdí služb}, s.Lo''

výsl.d.kb|á'oráDi: Pro 5 Pfuti 0 zdrže|i k 0

U3n6.!i. 8.&l12016 by|o !cbt{|GÍo'

ob{m s ii|Ómolal,jesl|ijejiŽ připÉlena dokulentacc. kr!á lovo|uje výjiňku' týkajici ý
splall.ové kÚdizace prc jeho dún' slfusta odpovcdě|, Žl je lllo áleŽiloí yjednáni' občm
.ovněž vaesl dotaz,lýkajici s plánovaného chodniku ! |okalitě Na vyhlidce. slmsta a
nistoslarosta infomovali olechnickém řešeDi rclli7.ce clrodnikl' Byl vznesen idouz' iestli*
plánuje vodovodni připojta do Iáo lokalit'' slalosta odpovědél. že v suÓasné dobé s límlo
nepoč itá ale polud bude vypsána rhodnÁ dolocc' lak by se loto realizolalo' Následně se
diskuto\€lo o tccbnickém leŠ€ni tohoto znměru'
občánlá Ýn$lá doúz v jalém $ádi! je jcji íížnosl ía zápŇh z prostoru deŠbvé kÚalizce.
ktení vede pies jej í po&nek' RoÝněŽ uvedl{ 2o nd lodťzřeni, Že sousedé .ad j.jbn pozemleú,
l'ljživaji futo ka.alizaci jlko splďkovou' Pofudouh' oby dolyčni občmé dolÓžili'jď li*vidují
spl6ky' MistoímŠa odpověděl. Že s rculo 7áhžnoíi již abFal. ale zdoj ápachu s nezjislil'
Uledl' že by bylo vhodné stálajicí klna|iaci Pmvčn| á pomci kmeového syíéb\ což *
doposud neProYedlo. prtože l.lo áležitostjcšo ncbylo i.š.ba se všemi?6!upi€li. aby iešeni
odsoúlsili. neboť * jedná o piob|én M sulrcných pozencich' Na lo reago\d Ňpnel
zdměk Ale\a ř je lo Y komp.t.nci obce ! i oslohi 76NPíe|é * shodli M Iom. že b) ob.. něla

obče upozomil m poštoz.íý' .o1. zbudoýÚý chodíil. .apoli h6ičsté ámjnici' shsb
odpo\'ěděl. ž€ * toto ja řeŠi'
obča s' íěžolal m no\ě 2hďolené 'bEdli na htbib\ č. Poukďo1a] na neodboné zbudoráni a
na bezpďíost pii jeho užili. Mísloímsta odpovědě|. Ž. námiúy občeů jsou opiímčié. a že
pch}'bila áotovilelská fima ' zfrěslmnci obce. ttti z'bmdlí ibstaloyali, všé 9 iiž Éši fomou

obče poádal ledfii obce. aby p!ácoýňik obcc. k|cď úá na slďoý údŽbu zeleně. nepouŽival
hŤbicidni připElty v nist€ch. kdc lo ncni vhodnó' sbloío odpovědél' žc to jiŽ s pncoEftem

obče vaeí dolaz kdt bude zpfuvoŽňčío larkovišlě 2! |olbá|orim hiištěm- slms1a odpo!ěděl.
že stav€bni Pololeni ná ob( jcn na podhhd pmkovišlě. nikoli! na l]nálni poYrch. To se
v součané době vťiaje' PÍoto nelŽe s uÍčitÓíl lloi. kdy se bude noci Parkoviště qrrŽival'
obcan se dotlaYa| na součásný í!v rco|'ZŇC oúobusovi 61á!ky ! |okďilě na Štukách. slďoía
odpověděl. že se čeká na ro7-hodnuli o ptí'adné dolíci na lulo investični akci'
obče vbeí dote ía úklid Ýozovék ! ob.i' stdÍostd odDovéděl. Že ! dohled!é do* bude úklid

obča.}á se dolŽov.l' na moŽíosl zbudováíi zpomllovaclch píků na komunjkacich v Óbci' Na
íuto p.oblenaliku rcagovali 6luPilc|.. Ž. jc jiŽ adlnó psponiacc doplaujlo aďeni a obec se
linto bude nadále abýval,
oběe 9 infomoval. ja} pÍoběh|inl.mi dudil za Íok 20l4' c|enka finmčniho ýbofu simoía
Malá odpolěděla že jej plovádě| linančni výbor ! j. íáh ve l.&i mzpacoýjni. že v&šina
pnponinek byla $učanou účetni dohled]ina. mpňlcla'
Da]ši obče vh€sl doraz na staY sudifu z rk 20l5' odpovědčla úč.di ob.q že aúit je Ýe f&i
dotoneoýinj'
občm ý doba\ a]. *dy * bude shťalolal ziýút.ÓÍý tičcl ob.€' slmsb odpolěděl. že { měsici

občaíta si Šeo\''. í. přiíup jÓdíoho Ž plllčilú nd koupáliŠli \' *óně 2015' kdy nea}Ioóil



pmli nládeži, která skil.a|a do vody v mhtech, kd€ p|avala, a kde byl vyh@en proslor po
plavce' spláÝ.e koupaliŠlě zdeněk Álexa upozomil. Že l mistrcb. kde se ská}alo, je to povo|eno a
žádný proslor pm plalce vyhÍuen neni. Zj]@ skáláni jc jcn v době kondičniho plaváni' občaÍla
sj laké stěžovala na zavřený kiosek Y dobé pfuvozu koupaliŠtě' sprálce odpověděl. Že si
pŘvděPodobně sPlella sczónu. prcloŽc v sczóně 20l5 k lomulo jiŽ ncdocháze|o. občÚta s tinlo

občanka upozonila, Že na chodniku kolem býlalého úřadu neuslále pekuje osobli aulomobil'
Maj ilel von j iž by I nčko li krát ob. fuy Dpozomě n' alc neieaguje. občré žádaj j. aby obecni úiad

sraroía poděkoval přiÍonnýn za účal( ' ukonči| zasedánive 20,30 hodin.

l,Á+.,l,., ,". r's' 1'?!'/-q

zrpldYčň|i: 7díék Akxa

"",'-*'^ .fa,rcau """ /Lt''''lr:/!
2ldcjněno na úředni a ?].|tmnřk. úřednides € obe Ricmanř €:

íjňuodie


