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z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 29 . 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Program: 
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování 

zapisovatelky).

2. Projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko 
za rok 2010 a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 2010.

3. Schválení rozpočtového opatření č. 8.

4. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2013-2014.

5. Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2012.

6. Schválení finančního daru pro MAS Moravský kras o.s. sídlem Sloup 221, 679 13 Sloup, 
IČO 27028992.

7. Schválení aktualizace obecně závazné vyhlášky č.1/2011, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

8. Rozhodnutí o snížení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) dle změny vyhlášky č.37/2003 Sb.

9. Schválení záměru pronájmu pozemku parc.č. 698/6 o výměře 316 m2 a pozemku parc.č. 
662 o výměře 55 m2 v obci a k.ú. Řícmanice.

Dodatečné body jednání:
10. Schválení rozpočtového opatření č.9.

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 22. 12. 2011. Dále konstatovala, že je přítomno 5 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Zastupitel Roman Slaný a 
místostarosta Mgr. Libor Slabý 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 ověřovatele zápisu Evu Olešovskou a Ing. Josefa Hustáka, kteří
s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.

Dále starostka obce navrhla změnu programu - zrušení bodu č.10 zveřejněného programu –
„Schválení vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku“ a namísto toho navrhla 
zařadit již jako dodatečný bod jednání bod č.10 – „Schválení rozpočtového opatření č.9“.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice Evu Olešovskou a Ing. Josefa Hustáka, zapisovatelku 
Lenku Kunčarovou, program zasedání :

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

2. Projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko 
za rok 2010 a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 2010.

3. Schválení rozpočtového opatření č. 8.
4. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2013-2014.
5. Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2012.
6. Schválení finančního daru pro MAS Moravský kras o.s. sídlem Sloup 221, 679 13 Sloup, 

IČO 27028992.
7. Schválení aktualizace obecně závazné vyhlášky č.1/2011, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

8. Rozhodnutí o snížení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) dle změny vyhlášky č.37/2003 Sb.

9. Schválení záměru pronájmu pozemku parc.č. 698/6 o výměře 316 m2 a pozemku parc.č. 
662 o výměře 55 m2 v obci a k.ú. Řícmanice.

10. Schválení rozpočtového opatření č.9.

Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 1.1-13/2011 bylo schváleno.

Bod č. 2 - Projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace 
Bílovicko za rok 2010 a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 2010.

Starostka předložila oba závěrečné účty a podala k nim vysvětlení. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené závěrečné účty Dobrovolného svazku obcí 
Vodovody a kanalizace Bílovicko za rok 2010 a Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 
2010.
Kopie závěrečných účtů jsou přílohou tohoto bodu jednání č.2.

Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.2-13/2011  bylo schváleno.

Bod č. 3 - Schválení rozpočtového opatření č. 8.

Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové a ta podala vysvětlení k rozpočtovému 
opatření č. 8, které bylo provedeno starostkou obce dne 1.12.2011 v souladu s pravomocí 
starostky schválenou zastupitelstvem. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se 
přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8 provedené starostkou obce dne 
1.12.2011.
Rozpočtové opatření č.8 je přílohou tohoto bodu jednání č.3.
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Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 3.3-13/2011 bylo schváleno.

Bod č. 4 - Schválení rozpočtového výhledu na roky 2013-2014.

Starostka předložila zastupitelům rozpočtový výhled pro roky 2013 – 2014. Lenka 
Kunčarová podala vysvětlení k rozpočtovému výhledu. Před hlasováním starostka dala 
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013-2014.

Rozpočtový výhled pro roky 2013-2014 je přílohou  tohoto bodu jednání č.4.

Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 4.4-13/2011  bylo schváleno.

Bod č. 5 - Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2012.

Starostka předložila pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2012 a podala k nim 
vysvětlení. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2012 
v následujícím znění:

 Z výdajů rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje jednotlivých rozpočtových 
paragrafů, výdaje na provoz, nutné opravy a údržbu obecního majetku.

 Dále budou z rozpočtu hrazeny výdaje na rozpracované investiční akce přecházející 
do roku 2012 z předchozích roků a zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo.

 Obec bude poskytovat příspěvek své příspěvkové organizaci – Mateřské škole 
Řícmanice - na úhradu veškerých jejich provozních nákladů.

 Výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmů pokryty z
obdržených dotací nebo příspěvků, nejsou omezeny maximálním čerpáním, Jejich 
čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.

Pravidla rozpočtového provizoria jsou přílohou tohoto bodu jednání č.5.

Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 5.5-13/2011  bylo schváleno.

Bod č. 6 - Schválení finančního daru pro MAS Moravský kras o.s. sídlem Sloup 221, 679 13 
Sloup, IČO 27028992.

Starostka informovala zastupitele, že již v rámci své pravomoci poskytla sdružení MAS 
Moravský kras o.s. finanční dar ve výši 20.000,-Kč, s čímž byli zastupitelé seznámeni při 
schvalování změn rozpočtu. Starostka nyní navrhuje zvýšit tento dar o 6.000,-Kč, k čemuž 
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je potřeba souhlas zastupitelstva. Starostka informovala o dosavadní pro obec velmi 
přínosné spolupráci se sdružením a dalších možnostech spolupráce v oblasti získávání 
dotací pro obec a realizace projektů zejména v oblasti životního prostředí. Před hlasováním 
dala starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí bezúčelového finančního daru v celkové výši za 
rok 2011 26.000,- pro MAS Moravský kras o.s. sídlem Sloup 221, 679 13 Sloup, IČO 
27028992 a pověřuje starostku obce k podpisu darovací smlouvy.

Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 6.6-13/2011  bylo schváleno.

Bod č. 7 - Schválení aktualizace obecně závazné vyhlášky č.1/2011, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

Starostka předložila návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Předala slovo 
Lence Kunčarové, která vysvětlila důvod změny. Změna spočívá v doplnění vyhlášky 
v článku č.6 „Osvobození a úlevy“ a písmeno g) znějící : „Fyzické osoby dlouhodobě se 
nezdržující v obci, tj. nepřetržitě minimálně po dobu 10 měsíců v jednom kalendářním 
roce.“ Což znamená, že osoby splňující tuto podmínku budou v roce 2012 osvobozeny od 
místního poplatku. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným 
občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabyde vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.

Text Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 je přílohou  tohoto bodu jednání  č.7.

Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 7.7-13/2011  bylo schváleno.

Bod č. 8 - Rozhodnutí o snížení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 
72 zákona o obcích) dle změny vyhlášky č.37/2003 Sb.

Starostka předložila přítomným aktualizovanou vyhlášku č.37/2003 Sb. zastupitelům.  
Lenka Kunčarová přečetla upravené dle vyhlášky snížené výše odměn neuvolněných 
zastupitelů pro jednotlivé funkce. Odměny v této výši jsou poskytovány již za celý rok 
2011. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. schvaluje odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 437,-Kč měsíčně, funkce
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neuvolněného místostarosty ve výši 17.046,-Kč měsíčně, funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva a zároveň předsedy výboru ve výši 1.444,-Kč měsíčně.

Příloha č.1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.  je přílohou tohoto bodu jednání č.8.

Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 8.8-13/2011  bylo schváleno.

Bod č. 9 - Schválení záměru pronájmu pozemku parc.č. 698/6 o výměře 316 m2 a pozemku 
parc.č. 662 o výměře 55 m2 v obci a k.ú. Řícmanice.

Starostka vysvětlila, že je ukončena nájemní smlouva na uvedené pozemky, na nichž se 
nachází nemovitost – chata č.e. 58. Výpověď nájemní smlouvy byla podána z důvodu 
změny majitele chaty č.e. 58. Aby bylo možno pozemky opět pronajmout,  je nezbytné 
nejprve zveřejnit záměr pronájmu. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se 
přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 698/6 o 
výměře 316 m2 a pozemku parc.č. 662 o výměře 55 m2 v obci a k.ú. Řícmanice.

Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 9.9-13/2011  bylo schváleno.

Bod č. 10 - Schválení rozpočtového opatření č.9.

Starostka předložila přítomným zastupitelům rozpočtové opatření č.9. Lenka Kunčarová 
podala vysvětlení k rozpočtovému opatření. Před hlasováním starostka dala možnost 
vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtového opatření č.9.

Rozpočtové opatření č.9 je přílohou tohoto bodu jednání č.10.

Výsledek hlasování:                Pro   5           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 10.10-13/2011  bylo schváleno.

Diskuze 

Starostka ukončila oficiální část v 20.00 hodin a vyzvala přítomné k diskuzi.
Nikdo z přítomných neměl žádný příspěvek. 
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Závěr

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 20.00 hodin.

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

Zápis ověřili: Eva Olešovská

Ing. Josef Husták




