
Z^P|s č.15

l5. veřejného zasedání Zastupit € lstva obce Řícmanice
konaného dne l2' l0.2016 v l7,30 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Programl
1) Technický bod . schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování

zapisovatelky
2) SchváIení smloury o dílo č. l485201ó se společností AP INVESTING, s.r.o., se

sídlem Palackého l2,612 00 Bmo
3 ) Schváleni zríměru prodeje části pozemku parc. č, 652/5, 65216 v k.ú' Řicmanice,

dle přiloŽeného nákresu
4) Schválení změny rozpisu poloŽek č.4
5) Schválení rozpočtového opatření č' 5

Dodatečný bod
6) Schválení rozpočtového opatření č.6
7) Schválení přijetí dotace z Íozpočfu Jihomoravského kraje z dotačního programu

,,Program rozvoje venkova JMK..pro lok 2016, dotačního titu| ,, DT 4 _

Zr,^ýšeni bezpečnosti obyvatel v dopravě.. a pověiení starosty k podpisu smlouvy
s Jihomoravským krajem vaahujíci se k této dotaci.

Bod č. l Technic|qí'bod _ schl'álení programu zasedání, l.olb1 zapisoratelkr a o\ěřo\atolu
zápisu.

Předsedající starosta obce Libor Slabý konstatoval. Žeje přítomno 6 členů zastupitelstva dle
plezenční listiny přiložené k zápisu a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Informace o konání
zasedání by|a zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Řicmanice a na elektronické úřední
desce dne 6.l0.20l6. Zápis z předchozího zasedáni byl řádně ověřen a zveřejněn na uřední desce
obecního úřadu a na elektronické úřední desce. K zápisu nebyly vzneseny žádné dalŠí připomínky'

Nóýrh .rs ese :
Zastupilelstýo obce Řicmanice ýchýoluje oýěřoýdtele zápisu o průběhu 15. zasedóní
zdsíupitelstýa obce Řícmanice paní Bldnku Kou|skou a pana Filipa Švanca|u ' zdpisovotelku
poní Pelrn Kalolickou.

výsledek hlasování: Pro 6 Přoti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č' l.l - 15/20l6 bylo schváleno.
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Bod č. 2 - Schváleni smlourry o dflo č' l.l8520ló se spo|ečností AP INVEST|NG' s.r.o., se
sídlem Pal.ckého 12.612 00 Břno.

staŤosta podal ke smlouvě vysvětlení. Před h|asováním dal moŽnost lyjádřit se přítomným
občanům'

Nóýrh usnesení:
zgslupitelstýo obce schýaluje smlouýu o díIo ě. 118520I6 se společnosíí ÁP INVESTING, s.r.o.,
se sídlem Palackého ]2,612 00 B o č. 1

výsledek hlasováíí! Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2.2. 15/201ó bvlo schyáleno.

Bod č.3 - schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. ó5215,652/6 v |Lú. Řícmanice,
d|e přiloženého nákresu'

staÍosta infomoval o žádosti a obsahu smloulT. Před hlasováním dal možnost rryjádřit se
přitomným občanům.

Nóvrh usnesenl:
Zaslupitelstýo obce Ricmanice schvaluje uiměru pfodeje ědsíi pozemku parc. č.652/5' 652/6
v k,ú, Mcmanice, dle přiložaného nókresu.

starosta informoval o důvodu vypsríní záÍněru prodeje pozemku' Před hlasováním dal možnost
vyjáďit se přítomným občanům.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usneselí č.33. ls/20l6 bylo schváleno.

Bod č. 4 - Schválení změny rozpisu po|ožek č. 4

stalosta infomoval o změnách v rozpisu položek' Před hlasováním dal možnost }Yjádřit se
přítomným občanům.

Nóýrh us,|esení:
zastupitelstýo obce ŘIcmanice bere na vědomí zněnu NQisu položek,

Výs|edek hlasování: Pro 6 Proti 0 ZdÉeli se 0

Usleseoí č. 4.4-812015 bylo schválelo.
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Bod č. 5 - schválení rozpočtového opatření č. 5

stalosta podal lTsvětl€ní k rozpočtovému opatřeni. Před hlasováním dal moŽnost vyjádřit se
přítomným občanům.

Nliýth usnesefií:
Zastupitelstýo obce Řícma,,ice schýaluje fop)oětoýé opatření ě, 5,

výs|edek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrže|i se 0

Usnesení č. 5.í15/2016 bylo schváleuo'

Dodat€čný bod č. 6 - schválení rozpočtového opatření č' 6

stalosta podal \Tsvětlení k rczpočtovému opatření. Před hlasovIínim dal možnost \yjádřit se
přítomn:fon občanům'

Nóý|h usnesení:
zastLpitelstýo obce Rícmanice schýaluje fozpočtoýé opatření č, 6.

výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 ZdÉeli se 0

Usnesen| č' 6'6-152016 bvlo scbvá|eno.

Dodatečný bod č' 7 - schvá|ení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraj€ z dotačního
programu ,,Program ro7,voje venkova JMK .. pro rok 201ó' dotačního tiful '' DT 4 _ Zl"ýšeDí
bezpečnosti ob}.vatel v dopravě.. a pověřeni starosty k podpisu sm|oulT s Jihomoravským
křajem vztahující se k této dotaci.

starosta informoval o podmínce schválení přijetí dotace z JMK z dotačniho titulu ,Z\.ýšeni
bezpečnosti ob}"r'ate| v dopravě.', kteroujsme získali ve výši 45 000'. Kč. Toto schválení požaduje
JMK před podpisem smlouy. Před hlasovátrím dal možnost \TjádŤit se přítomn1ým občanům'

N!íý.h usnese,,í:
Zdstupitelstýo obce Ríc,,|anice schýaluje přijelí dotace z rc4'očtu JMK 7 dotačního programu
,, Program ro7voje venkova JMK,, pro rok 2016, z DT 1 _ zýýšeÍí beu)eěnosti obyýatel
v dopravě.

výsledek hlasování: Pro 6 Proti o Z-drželi se 0

Usnesení č. 7.7-151201ó bvlo schváleno'
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Diskuze:

Dotaz občan budou vybudované přechody na návsi a na Štukách a kdy to bude Íealizovríno?
odpověď oba t}.to přechody se budou realizovat koncem listopadu 2016' Na návsi bude
\Ybudoviín ostrůvek s bezbariérový.rn přístupem a bude osvětlen.
Dotaz občan _ p]rínujete i opraru chodniků na ulici Husova?
odpověď _ v plrínu je řešit dopravní situaci na ulici Husova ďejmě omezenim rychlosti doprar'y'
Chodníky bychom mohli rybudovat z programu lRoP' na které s e dá získaÍ dotace až 90yo a
budeme o ní usilovat.
Dotaz občan _ oprava osvětlení na ulici Husova proběhne kdy?
odpověď . v obci 5e oplal.uji teď světla. která nám byla lúášena. oprava světel na ulici Husova
,,ača]a. přesný lermín dokonČeni neni Zn.rm'
Dotaz občan _ budování nového hňště. stížnost na malou inÍbrmovanost občanů. požadavek na
předloŽení smluv s investorem.
odpověď detailní podoba stavby se v pruběhu stavby několikrát měnila, občané byli
informováni o záměru stavby hřiště s kluzištěm ve Zpravodaji.
Dotaz občana budování parkoviště
odpověď _ dokončení parkoviště bude ďejmě provedeno v roce 2017
Požadavek občana na větší vyuŽívání obecního rozhlasu k informování občanů'
Dotaz občana -je podmíDkou dotace na kanalizaci připojeni 70% občanů?
odpověď . nevím jistě zdali tato podmínlG ve smlouvě figuruje, zjistím to'
Dotaz občanky . kontloloval se q]voz septiků na T}Ťšově návrší u domů' kde nemohla byt
zhotovena větev kanalizace? Jak se q.víjí moŽlost tuto větev dobudovat?
odpověd'- v:ivozy septiků nepřipojených občanů se zatím nekontrolovaly. Bude se hledat nějďé
řešení' neboť tato větev kanalizace by opět muselajítpo sou}romých pozemcích' /Pozn. občar <a
by s vedením kaIralizace na svém pozemku souhlasilď.
Dotaz občana - na co bude použita dolace na pasponizaci?
odpověď _ nové dopravní značení, zpomalovací letaldéIy a pod.

Závěr
stařosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v€ 18,30 hodin.

Aáa,*žza, d"".''Z1.'.r'.q'.'' ?! 4

24 \@ . 2o,(b

Filip Svancara

Zveřejněno na uř€dní a el€líŤonické úředni desce obce fucmanice:

Z^psala: Petm Katolická

Předsedajici: Libor Slabý' starosra obce

Zápis ověřili: B1anka Koutská

značkaVyvěŠeno dne Sejmuto dne
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