
Obec Řícmanice 
Komenského 68, 664 01 Řícmanice 

IČ: 00374903       Č. účtu: 1345044329/0800       Tel.: 545 227 567       E-mail: obec@ricmanice.cz 

 

I N F O R M A C E 
o konání veřejného zasedání č. 21. zastupitelstva obce Řícmanice 

 
Místo konání: Obec Řícmanice – zasedací místnost Obecního úřadu,  
   Komenského 68 
Datum konání: pátek 23. června 2016 od 17,00 hodin 

 
Navržený program: 

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

2) Revokace usnesení č. 3.3- 20/2017 k bodu č. 3 z 20. zasedání zastupitelstva obce. 
3) Schválení záměru pronájmu kiosku na koupališti v obci Řícmanice. 
4) Schválení vstupného na koupaliště Řícmanice pro sezónu 2017 
5) Schválení příspěvku na sport pro občany Řícmanic v roce 2017 
6) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu 

„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK na období 2017 – 2020“ a 
pověření starosty k podpisu této smlouvy 

7) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900091582_2/VB se společností 
E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591 

8) Schválení nájemce a s ním sjednanou smlouvu o pronájmu kiosku na koupališti pro 
letní sezónu 2017 

9) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Řícmanice za rok 2016 a 
hospodářského výsledku MŠ Řícmanice za rok 2016 

10) Schválení účetní závěrky obce Řícmanice za rok 2016 
11) Schválení závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2016 
12) Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2017 
Dodatečné body: 
13) Schválení záměru obce převést spoluvlastnický podíl obce Řícmanice o velikosti 51% 

vzhledem k celku na jednotkách č. 228/1 až č. 228/14, jejich součástí je také příslušný 
podíl na společných částech domu 

14) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu 
„Program rozvoje venkova JMK“ dotační titul 5 – obecní knihovny a pověření starosty 
k podpisu této smlouvy 
 

V Řícmanicích, dne 16. června 2017                       ………………………….. 
         Libor Slabý, starosta 
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické desce umožňující dálkový přístup: 
Vyvěšeno de 16. 6. 2017     Sejmuto dne   


