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z 9. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice 
konaného dne 1 . 7. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 

 
 
Program:  

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

2. Schválení pronájmu kiosku v areálu koupaliště. 

3. Schválení rozpočtového opatření č.2. 

 

Dodatečné body jednání: 
4. Schválení rozpočtového opatření č.3 

5. Schválení dodatku k úvěrové smlouvě č.0214778459 ze dne 18.1.2011 na úvěr  pro  
technologii koupaliště. 

6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
„Řícmanice, přípojka NN, xxx“ na pozemku parc.č. 249/2 v k.ú. Řícmanice. 

 

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

Předsedající, starostka obce Ing. Lenka Lišková, zahájila v 19.00 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 24. 6. 2011. Dále konstatovala, že jsou přítomni 4 členové 
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Zastupitelé Blanka Koutská, Ing. Jiří 
Doležel a Roman Slaný jsou omluveni. 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. 4 až 6. Starostka navrhla ověřovatele zápisu 
Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého, kteří s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou 
jmenovala Lenku Kunčarovou. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého, zapisovatelku 
Lenku Kunčarovou, program zasedání doplněný o bod č. 4-6:  

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

2. Schválení pronájmu kiosku v areálu koupaliště. 
3. Schválení rozpočtového opatření č.2. 
4. Schválení rozpočtového opatření č.3. 
5. Schválení dodatku k úvěrové smlouvě č.0214778459 ze dne 18.1.2011 na úvěr  pro  

technologii koupaliště. 
6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu „Řícmanice, přípojka NN, xxx“ na pozemku parc.č. 249/2 v k.ú. Řícmanice. 
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Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1.1-9/2011 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 - Schválení pronájmu kiosku v areálu koupaliště.  
 

Starostka oznámila přítomným, že záměr pronajmout kiosek na koupališti byl řádně 
zveřejněn po dobu 15 dní od 15.6. do 30.6.2011 a jediná obdržená odpověď je od pana 
Petra Lajcmana, Malhostovice  63, Tišnov. Navrhla proto hlasovat o pronájmu kiosku panu 
Petru Lajcmanovi a zároveň o schválení nájemní smlouvy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem kiosku na koupališti a nájemní smlouvu s panem 
Petrem Lajcmanem, Malhostovice 63, Tišnov . 
Návrh nájemní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání č.2. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2.2-9/2011  bylo schváleno. 

 

Bod č. 3 - Schválení rozpočtového opatření č.2. 
 

Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové a ta podala vysvětlení k rozpočtovému 
opatření č. 2 provedeném dne 17.6.2011 starostkou obce. Jedná se o zvýšení výdajů na 
paragrafu 5512 z důvodu vyšších výdajů v souvislosti s rekonstrukcí hasičského vozu.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2 provedené starostkou obce dne 
17.6.2011 . 
Rozpočtové opatření č.2 je přílohou  tohoto bodu jednání  č.3. 

Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3.3-9/2011 bylo schváleno. 
 

 

Bod č. 4 - Schválení rozpočtového opatření č.3. 
 

Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové a ta podala vysvětlení k rozpočtovému 
opatření č.3. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3. 

Rozpočtové opatření č.3 je přílohou  tohoto bodu jednání  č.3. 

Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4.4-9/2011  bylo schváleno. 
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Bod č. 5 - Schválení dodatku k úvěrové smlouvě č.0214778459 ze dne 18.1.2011 na úvěr  pro  
technologii koupaliště. 
 

Starostka předložila zastupitelům dodatek k úvěrové smlouvě na rekonstrukci technologie 
koupaliště.  Dodatkem je upravena částka , kterou hradí obec ze svých zdrojů, výše úvěru 
zůstává nezměněna, tj. 1.150.000,-Kč. Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k úvěrové smlouvě č.0214778459 ze dne 18.1.2011 
na úvěr  pro  technologii koupaliště. 

Dodatek k úvěrové smlouvě je přílohou  tohoto bodu jednání  č.3. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 5.5-9/2011  bylo schváleno. 
 

 

Bod č. 6 - Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu „Řícmanice, přípojka NN, xxx“ na pozemku parc.č. 249/2 v k.ú. Řícmanice. 
 

Starostka předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu „Řícmanice, přípojka NN, xxx“ na pozemku parc.č. 249/2 v k.ú. 
Řícmanice. Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu „Řícmanice, přípojka NN, xxx“ na pozemku parc.č. 
249/2 v k.ú. Řícmanice. 
Kopie návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni   
je přílohou tohoto bodu jednání č. 6. 

Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 6.6-9/2011  bylo schváleno. 

 

 

 

 
 
Diskuze  
 
Starostka ukončila oficiální část v 19.20 hodin a vyzvala přítomné k diskuzi.  
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Závěr 
 
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Lenka Kunčarová                                 Předsedající:         Ing. Lenka Lišková, starostka obce 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: Eva Olešovská 

 
  Mgr. Libor Slabý  


