
zLPIs č.13
13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice

konaného dne 1. 8. 20ló v l8,00 hod. v zasedací místnosti Komenského ó8

Program:
1) Technický bod schválení ověřovatelů zipisu. programu zasedrírrí ajmenováni zapisovatelky.
2) Schválení společného projektu s paltneťskou obcí Dolné Saliby v rámci progranu přeshaniční

spolupráce Interreg V-A slovenská republika. Ceská republika
3) schválení posk)'tnutí finančniho příspěvku ájmoÚm sdruženim SDH Řícmarrice. T.J' Sokol

Řjcmanice, SK fucmanice a Zo Český svaz včelařů. o's. oRÁ ET LABOM
4) schváleni posk}'tnuti finančního příspěvku ]' Bílovickému skautskému oddílu
5) Schváleni poskynuti finančního příspěvku neziskové organizace LrNlE RosKA

I}od č. l Technický bod _ sch\.áleni prograrnu zascdání, rolb}'zapiso\atclk}'a ověřovatclti
zápisu.

Předsedající starosta obce Libor Slabý konstatoval. Že je přítomno 5 členů zasfupitelstva dle
prezenční listiny přiloŽené k zápi5u. omluveni byli zasfupitelka Blaaka Koutská a zastupitel Filip
sÝ'ancara a zastupitelstvo je ledy usnášeníschopné' lnfomace o konání zasedání byla zveřejněna
na úřední desce obecniho úřadu Rícmanice a na elektronické úředni desce dne 25. 7. 2016. Zápis
z předchozího zasedání byliádně ověřeÍ a zveřejněn na úřední desce obecního úřadrr a na
elektronické úředni desce. K zápisu nebyly r,zneseny Žádné dalŠí připomínky'

VÝsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Uslesetrí ě. l.l - 13/20l6 bvlo schváleno.

l}od č.2 _ Schválení spo|ečného pťojcktu s pařtnerskou obcí Dolné sa|ib]. v rámci programu
přeshraniční spolupráce InÍerřeg \'-A sl(rvenská repub|ika _ Česká repub|ika

o projektu informoval starosta partÍerské obce Dolné Saliby Ing' Ludovít Kovács'
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přitormým občanům.

a

Nóvth usnesení:
zgsÍ u p ite lstýo o bce s c hýal uj e :

Návrh usnesení:
zastupilelstýo obce Ricmanice s.chvaluje navržený program, oýěřovgtele zópisu o ptůběhu 13'
zasedliní zasÍupilelstya obce Řícmanice pana Zdeňka Aletu a paní Eýu olešovskou a
zapisovalelku paní Pet|u Kgtolicko u.

Před hlasovráním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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A: podóni aidoýi o NFP za 'ičelem realizace projektu ,,Prezenlace místního přírcdniho
a kulturního dědictví prc mlddou geneÍdci, zapojením i nejstarších obyýa,elů parherských obcí
Dolné Saliby a Ricmanice',, kteÉho cíle jsou v souladu $ plaÍIým územ,,ím plónem obce
a platným programem hospodliřského tozýoje a socilil,'ího |ozýoje obce;

B: zabe4lečení rcalizace projektu v souladu s poď,nírlkami poskyt,,u|í po,noci;

C: zabezpečení Jinaněních prostředků na spolurtna,,coýóní realizoýa,,ého prcjek,u ýe ýýši
tozdílu celkouých ýdajů projektu a posk!|nulého NFP ý souladu s podmínkami poskyttlutí
pomoci.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 ZdÉeli se 0

UstreseuÍ č.2.2- 13/201ó bvlo $chváleno.

Bod č.3 - s-chválení poskytnutí Íinančního yříspěvku zájmovým sdružením SDH Řícmanice,
T.J. sokol Řícmanice' sK Řícmanice a ZO Český svaz včclařú, o.s. oRÁ ET LABoRA,

Starosta informoval o pravidelné podpoře obce místních spolků. Před hlasováním dal starosta
moŽnost vyjádřit se přítomným občanům.

Ndýrh usnesení:
z-astupitelstýo obce Rícmanice schvaluje do|gci na provoz spolkům v ndsledující výši: SDH
Rícmanice' TI. sokol Rlcmanice d sK Ricma,,ice ýe Ýýši 20 000'- Kč' oRA ET LABoRA
6 000,. Kě, zo Český svazvěetařů 5 000,- Kě,

výsledek hlasoYání: Pro 5 Proti 0 zdÉeli se 0

Usnese!í č.33- 13/20ló bylo schváleno.

|lod č. ,l . Schvá|ení posk}'tnutí finančního přispčvku l. Bí|o\'ickómu skautskému oddi|u

starosta infomoval o činnosti skautského oddílu a o počfu déti z Řicmanice' jeŽ jsou členy tohoto
oddílu' Před hlasováním dal stalosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Nliý|h usnesení:
zaslupitelstýo obce Rícmanice schvaluje do|gci nd plovoz 1. Bílovickému skautskému oddílu ve
Úši 5 000'- Kč.

výsledek hlasování; Pro 5 Proti 0 zdrželi se 0

UsDesení č. 4.4-13/2016 by|o schváletro.
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Bod č. 5 . schválení poskytnutí Íinančního příspěvku neziskové ořganizaci UNIE RosKÁ'

Stalosta informoval činnosti Unie a o pravidelné podpoře obce této organizaci. Před hlasoviíním
dal starosta možnost \Tjádřit se přítomným občanům'

Ndýrh usnesení:
znsÍupitelstýo obce Řícmanice schýaluje dotgci na proýoz \eziskoýé organizaci LrNIE RoSKA
ve výši 5 000'- Kč'

Výsledek hlasování: P.o 5 Proti 0 ZdÉeli se 0

Usnesení č. 5.5-l3/201ó by|o schváleno'

Diskusel
občanka v2nes|a dotaz, jestIi se pro tuto sezónu Vybuduje přístřešek na koupališti, jehož 5oučástí
by by|o zařízení pro přihřívání bazénové vody. starosta odpovědě|, že přístřešek by se mohI
zbudovat pro příští sezónu v rámci dotačního projektu. zastupiteI Zdeněk A|exa doda|, že
navrhovaný způsob přihřívánívody by tep|otu vody neov|ivni|.
občan se dotazova|, kdy se bude opravovat komunikace V uIici U M|ýnku' starosta odpovědě|, že
je to v p|ánu i s da|šími opravami komunikacíV obci'
občanka se informovaIa, že na schodech v IokaIitě Na ská|e, chybíjeden schod. Místostarosta
odpovědě|, že situaci bude řešit.
občan požáda|, aby mu by|o Wstaveno potvrzení, kde obec souhIa5í 5 tím, že vYbudoval obrubník
u svého domu na obecním pozemku. starosta odpovědě|, že se žádostíbude zabývat'
občanka se dotazovaIa, jestIi se p|ánuje pokračováníjiž zbudované části asfaltové cesty na
Fúgnerově náVrší. starosta odpovědě|, že je to V p|ánu. Dále se ptaIa, co se p|ánuje s pokáceným
dřevem v místě nově budovaného hřiště a jest|i na káceníby|o povolení. Na toto téma se ved|a
diskuse, kterou starosta ukončiItím, že povoIeníby|o Vydáno a dřevo se po částech rozpÍodáVat
neouoe.
občan se dotazova|, proč 5e neopravi|a WbouIená Vozovka před zastávkou na náv5i. spo|ečné s
opravou sousedící komunikace. starosta odpovědě|, že opravy neš|o spojit.
občan upozorni|, že nesvítíjedno z pouIičních světeIv obci' staíosta odpovědě|, že záVada bude
odstraněna.
občanka InformovaIa. že V uIici V Horce nefun8uje rozh|as.
občanka doporuči|a, m|Uvit pomaleji do rozhIasu z důVodu Iepšísrozumite|nost..
občan požádaI o informaci, jest|i násIedujícíden budou probíhat práce na nově budovaném
hřišti ' starosta odpovědě|, že nebudou. Dá|e upozorni|, že zas|aI dopis na obecní úřad, kde Vyz}ivá
zastupite|é, aby posoudiIi Výši provozních nákIadú hřiště' Na toto téma se ved|a dlskuse'
zastupiteIka Lenka Lišková, dodala, že provoznínák|adY se budou hradit ze vstupného.
občan vznes| dotaz na zprovozněníparkoviště. Místostarosta odpovědě|, že parkováníbude
umožněno neprodIeně.
občané upozorniIi na přetrvávající stav špina\4ich oken a parapetú a rozbitou ďnu na obchodě v
obci.
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7Ávěr
strrolts poděkoY8l přítomným za účart a ukonči| zas€d]íní ve 19J0 hodin.

Zapsala:

PŤ.ds€dajíci:

zápis ovělili:

Peřa (atolická

Libor slabý, starosta obco -1l
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Značka'

zv€řejnělo na úIldní a elekEonické úř€díí desc€ obce fucmanicei
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