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z 7. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 06.06. 2011 ve 20,30 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Program: 

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

2. Schválení vložení vodovodního řadu „A9-1, větev Husova – Kanice“ do hospodaření DSO 
Vodovody a kanalizace Bílovicko.

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

Předsedající, starostka obce Ing. Lenka Lišková, zahájila v 20.30 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 30. 5. 2011. Dále konstatovala, že je přítomno 6 členů 
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu, zastupitel Jiří Doležel je omluven.
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 ověřovatele zápisu Blanku Koutskou a Mgr. Libora Slabého, kteří
s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice Blanku Koutskou a Mgr. Libora Slabého, zapisovatelku 
Lenku Kunčarovou, program zasedání:

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

2. Schválení vložení vodovodního řadu „A9-1, větev Husova – Kanice“ do hospodaření 
DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 1.1-7/2011 bylo schváleno.

Bod č. 2 - Schválení vložení vodovodního řadu „A9-1, větev Husova – Kanice“ do 
hospodaření DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko.

Starostka informovala zastupitele o stanovách svazku a důvodech pro převod vodovodního 
řadu A9-1ve zvláštní příloze k tomuto bodu jednání do hospodaření DSO Vodovody a 
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kanalizace Bílovicko. Ocenění tohoto zařízení k datu 7.6.2011 je vodovod 566.441,-Kč. 
Starostka dala možnost vyjádřit se přítomným občanům a poté navrhla hlasovat o schválení 
převodu. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatné vložení majetku vodovodního řadu „A9-1, větev 
Husova – Kanice“ do hospodaření DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko v souladu se 
stanovami svazku obcí „Vodovody a kanalizace Bílovicko ze 4.5.2000 a v souladu se 
zakladatelskou smlouvou svazku obcí  1/200 z 4.5.2000
Návrh předávacího protokolu a vymezení vodovodní řadu jsou přílohou tohoto bodu 
jednání č.2.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.2-7/2011 bylo schváleno.

Diskuze 

Nikdo z přítomných neměl příspěvek. 

Závěr

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 20.45 hodin.

Zapsala: Lenka Kunčarová                                 Předsedající:         Ing. Lenka Lišková, starostka obce

Zápis ověřili: Blanka Koutská

Mgr. Libor Slabý




