Z Á P I S č. 3
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení podání žádostí o dotace z rozpočtu JMK – Program rozvoje venkova .
3. Schválení podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ .
4. Schválení opětovné podání žádosti k Ministerstvu zemědělství ČR na odkanalizování obce.
5. Schválení cenového dodatku ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci
Řícmanice č.j.440/06 ze dne 8.6.2006 s firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o.
6. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dodatečné body jednání:
7. Schválení výkonu uvolněné funkce starostky obce.
8. Schválení podání žádosti o dotaci na místní rozhlas z rozpočtu JMK – Program prevence
kriminality.
9. Schválení rozpočtového opatření č. 8 provedeného starostkou obce dne 17.12.2010.
10. Schválení členů kontrolního výboru.

Bod č. 1 – Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky)
Předsedající, starostka obce Ing. Lenka Lišková, zahájila v 18.30 hod veřejné zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice, přivítala zúčastněné, konstatovala, že informace o konání
zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řícmanice a na
elektronické úřední desce dne 10.1.2011. Dále konstatovala, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu, zastupitelka Eva Olešovská se
omluvila. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis z předchozího zasedání byl řádně
ověřen a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce a
k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka navrhla doplnění programu o body č. 7 - 9. Na žádost zastupitele a předsedy
kontrolního výboru Ing. Hustáka zařadila mezi dodatečné body také bod č.10 – schválení
členů kontrolního výboru.
Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Josefa Hustáka a Mgr. Libora Slabého, kteří
s návrhem souhlasili.
Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice Ing. Josefa Hustáka a Mgr. Libora Slabého, zapisovatelku
Lenku Kunčarovou, program zasedání doplněný o body 7 – 10:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení podání žádostí o dotace z rozpočtu JMK – Program rozvoje venkova .
3. Schválení podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ .
4. Schválení opětovné podání žádosti k Ministerstvu zemědělství ČR na
odkanalizování obce.
5. Schválení cenového dodatku ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
v obci Řícmanice č.j.440/06 ze dne 8.6.2006 s firmou AVE odpadové hospodářství
s.r.o.
6. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7. Schválení výkonu uvolněné funkce starostky obce.
8. Schválení podání žádosti o dotaci na místní rozhlas z rozpočtu JMK – Program
prevence kriminality.
9. Schválení rozpočtového opatření č. 8 provedeného starostkou obce dne 17.12.2010.
10. Schválení členů kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 1.1-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 2 - Schválení podání žádostí o dotace z rozpočtu JMK – Program rozvoje venkova
Starostka obce seznámila přítomné s podmínkami tohoto dotačního titulu. Je zde velká
pravděpodobnost dosažení prostředků maximálně 200 tis. Kč s dofinancováním ve výši
50%. Obec tedy musí počítat s vlastními náklady ve výši 200 tis. Kč. Celková vize
finančního objemu projektu je 400 tis.Kč. Jedná se o nejširší dotační titul a existuje více
návrhů, co by se těmito prostředky dalo v obci řešit, např. oprava havarijního stavu
chodníků, věcné vybavení sálu v restauraci U Lajcmanů, oprava silnic… Vzhledem
k termínu podání žádosti do 28.2.2011 navrhla starostka odložit bod na další zasedání a
mezitím předmět žádosti upřesnit. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá schválení podání žádostí o dotace z rozpočtu JMK –
Program rozvoje venkova na další veřejné zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 2.2-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Bod č. 3 - Schválení podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“
Starostka informovala o lhůtě pro podání žádosti do 21.2.2011. Ze všech možností se jeví
nejpoužitelnější žádat o prostředky na vybudování dětského hřiště v areálu místního
koupaliště. Maximální výše dotace je 400 tis. Kč s dofinancováním ve výši 30%. Je nutné
zapojení dětí a rodičů do projektu, což proběhne zejména ve spolupráci s místní mateřskou
školou. Zpracování žádosti nabízely různé agentury, ale jsme schopni žádost zpracovat
sami, což nás nebude nic stát. Zastupitel Ing. Josef Husták navrhl, zda by se v budoucnu
mohlo uvažovat i o dokončení povrchu dráhy v zahradě mateřské školy. Před hlasováním
dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na vybudování
dětského hřiště v areálu místního koupaliště.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 3.3-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 4 - Schválení opětovné podání žádosti k Ministerstvu zemědělství ČR na
odkanalizování obce
Starostka informovala, že žádost z operačního programu životního prostředí nebyla
úspěšná. Jedná se o opětovné podání aktualizované podoby projektu podaného k Mze ČR
již před 3 lety. Je nezbytné snížení celkových nákladů projektu na cca 71 mil. Kč i za cenu
vypuštění určitých etap, např. Fűgnerovo návrší. Dofinancování v původní výši by bylo pro
obec s tak malým počtem obyvatel velkým problémem. Před hlasováním dala starostka
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje opětovné podání žádosti k Ministerstvu
zemědělství ČR na odkanalizování obce.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 4.4-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 5 - Schválení cenového dodatku ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
v obci Řícmanice č.j.440/06 ze dne 8.6.2006 s firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o.
Starostka předložila zastupitelům cenový dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu v obci Řícmanice s firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o. Před
hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje cenový dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu v obci Řícmanice č.j. 440/06 ze dne 8.6.2006 s firmou AVE
odpadové hospodářství s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 5.5-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 6 - Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starostka předala slovo Lence Kunčarové, která informovala zastupitele o tom, že vyhláška
není dostatečně nachystána. Důvodem nové vyhlášky jsou změny v právních předpisech,
výše poplatků za komunální odpad a jejich splatnost však zůstává pro rok 2011 nezměněna.
Starostka navrhla hlasovat o odložení schválení vyhlášky na další veřejné zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice odkládá schválení obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na další veřejné zasedání, splatnost a výše poplatků
však nebude novou vyhláškou změněna.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 6.6-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7 - Schválení výkonu uvolněné funkce starostky obce
Před hlasováním o návrhu usnesení dala starostka možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje výkon uvolněné funkce starostky obce.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 7.7-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 8 - Schválení podání žádosti o dotaci na místní rozhlas z rozpočtu JMK – Program
prevence kriminality
Starostka informovala, že by se jednalo v pořadí o již třetí pokus žádat o dotaci na místní
rozhlas ze stejného zdroje – Programu prevence kriminality JMK. Odůvodněním žádosti je
možnost informovat občany o potenciálním nebezpečí, což je u každého podání žádosti
podpořeno vyjádřením policejního preventisty. Před hlasováním dala starostka možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje podání žádosti o dotaci na místní rozhlas
z rozpočtu JMK – Program prevence kriminality.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 8.8-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 9 - Schválení rozpočtového opatření č. 8 provedeného starostkou obce dne 17.12.2010
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která předložila písemné vyhotovení
rozpočtového opatření č. 8 a podala k němu vysvětlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Rozpočtové opatření č. 8 je přílohou k tomuto bodu jednání č. 9.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 9.9-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 10 - Schválení členů kontrolního výboru
Starostka předala slovo předsedovi kontrolního výboru Ing. Josefu Hustákovi, který navrhl
tři další členy kontrolního výboru – Patrika Hegera, Ing. Josefa Demela a Ing. Renatu
Diatkovou. Kontrolní výbor bude tedy celkem čtyřčlenný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje členy kontrolního výboru – Patrika Hegera,
Ing. Josefa Demela a Ing. Renatu Diatkovou, zároveň tímto schvaluje zvýšení počtu
členů kontrolního výboru na čtyři, kontrolní výbor bude tedy celkem čtyřčlenný.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 10.10-3/2010 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Diskuze
Starostka ukončila oficiální část a vyzvala přítomné k diskuzi.
Ing. xxx rozdala zastupitelům své sepsané připomínky. Nežádala odpověď přímo na zasedání
s výjimkou jediného dotazu – proč dosud nebyl podán návrh na vklad věcného břemene na
obecních pozemcích ve prospěch manželů xxx dle uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene.
Lenka Kunčarové odpověděla, že návrh podat byla. Bohužel se nepodařilo dohledat nabývací
titul k uvedeným pozemkům a to ani na Katastrálním úřadě pro Brno venkov. Je podána žádost.
Zároveň je řešeno s oddělením dozoru MV ČR odmítnutí uhrazení nákladů spojených s podáním
návrhu na vklad ze strany manželů xxx.
Ing. xxx oznámil zastupitelstvu, že nesvítí světlo veřejného osvětlení u bývalého kravína a
nevyvezení popelnic u koupaliště. Lenka Kunčarové odpověděla, že nahlásí poruchu světla a
pokusí se nechat odvézt popelnice před termínem svozu.
Dostavili se zástupci JSDH Řícmanice – pan xxx a pan yyy - s návrhem na dodavatelské
provedení rekonstrukce hasičského vozu částečně hrazené z dotace JMK.
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Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 21.30 hodin.

Zapsala:

Lenka Kunčarová

Zápis ověřili:

Ing. Josef Husták

Předsedající:

Ing. Lenka Lišková, starostka obce

Mgr. Libor Slabý
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