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z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

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

zapisovatelky).

2. Schválení 1. aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2014.

3. Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2012.

4. Schválení záměru pronájmu kiosku na místním koupališti na sezónu 2012.

5. Schválení bezúplatného přijetí daru z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví obce 
Řícmanice – přestupní zastávku v podobě přístřešku pro cestující na pozemku parc.č.449 
v k.ú. Řícmanice.

6. Schválení smlouvy o bezúplatném nabytí nemovitosti, a to pozemku parc.č. 997 v k.ú. 
Řícmanice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, z vlastnictví 
České republiky do vlastnictví obce 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. 4. 2012. Dále konstatovala, že je přítomno 5 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Zastupitel Roman Slaný je omluven
a zastupitel Ing. Josef Husták by se měl dostavit do 19.15 hod., zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn na úřední 
desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce. V zápisu došlo v bodu č. 8 jednání -
„Schválení hospodářského výsledku MŠ Řícmanice za rok 2011 a schválení rozdělení 
zlepšeného hospodářského výsledku“ k chybě v částce uvedeného hospodářského výsledku
a částce určené k převodu do rezervního fondu. Byl sepsán zápis o opravě zřejmých 
nesprávností, následně byl tento zápis ověřen ověřovateli zápisu a poté zveřejněn na úřední 
desce a elektronické úřední desce. K zápisu nebyly vzneseny žádné další připomínky.  
Starostka navrhla ověřovatele zápisu zastupitele Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého, 
kteří s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.

V průběhu projednávání se dostavil zastupitel Ing. Josef Husták, zastupitelstvo tedy nadále 
jedná v počtu 6 zastupitelů. Ing. Josef Husták byl seznámen s obsahem projednávaného 
bodu č. 1., tak aby se mohl účastnit hlasování.

Dále starostka obce seznámila přítomné s programem a před hlasováním dala přítomným 
občanům možnost vyjádřit se.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice paní Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého, 
zapisovatelku Lenku Kunčarovou, program zasedání :

1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování 
zapisovatelky).
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2. Schválení 1. aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2014.
3. Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2012.
4. Schválení záměru pronájmu kiosku na místním koupališti na sezónu 2012.
5. Schválení bezúplatného přijetí daru z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví obce 

Řícmanice – přestupní zastávku v podobě přístřešku pro cestující na pozemku parc.č.449 
v k.ú. Řícmanice.

6. Schválení smlouvy o bezúplatném nabytí nemovitosti, a to pozemku parc.č. 997 v k.ú. 
Řícmanice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, z vlastnictví 
České republiky do vlastnictví obce Řícmanice. 

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 1.1-15/2012 bylo schváleno.

Bod č. 2 - Schválení 1. aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2014.

Starostka předala slovo Lence Kunčarové, která podala k navrhovanému rozpočtovému 
výhledu vysvětlení. Rozpočtový výhled pro roky 2013 – 2014 byl již schválen 29.12.2011 
na 13. zasedání zastupitelstva, aktualizace je prováděná z důvodu upřesnění výhledu 
v důsledku podání žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v obci. Starostka dala před
hlasováním možnost vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje 1. aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2014.

Aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2014 je přílohou tohoto bodu jednání 
č.2.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.2-15/2012 bylo schváleno.

Bod č. 3 - Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2012.

Starostka sdělila přítomným, že návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce a 
elektronické úřední desce ve dnech 12.4.2012 – 27.4.2012 a předala slovo Lence 
Kunčarové, která podala k návrhu rozpočtu vysvětlení a jako správce rozpočtu navrhla 
následující pozměňovací návrh:
Změna na straně příjmů : zvýšení celkem o 105.000,-Kč, z toho na položce 1511 daňový 
příjem z daně z nemovitostí zvýšení o 5.000,-Kč a na paragrafu 1039 „Ostatní záležitosti 
lesního hospodářství“ zvýšení o 100.000,-Kč (z důvodu tržeb z prodeje dřeva vytěženého 
v obecním lese).
Změna na straně výdajů : zvýšení o 100.000,-Kč na paragrafu 1039 „Ostatní záležitosti 
lesního hospodářství“ (z důvodu prováděné těžby dřeva v obecním lese a následného 
zalesnění). 
Změna na straně financování: zvýšení o 5.000,-Kč na položce 8124 „Uhrazené splátky 
dlouhodobých přijatých úvěrů“ (upřesnění odhadu splátek jistiny hypotéčního úvěru).

Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce s tímto pozměňovacím návrhem:
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Změna na straně příjmů : zvýšení celkem o 105.000,-Kč, z toho na položce 1511 daňový 
příjem z daně z nemovitostí zvýšení o 5.000,-Kč a na paragrafu 1039 „Ostatní záležitosti 
lesního hospodářství“ zvýšení o 100.000,-Kč.
Změna na straně výdajů : zvýšení o 100.000,-Kč  na paragrafu 1039 „Ostatní záležitosti 
lesního hospodářství“. 
Změna na straně financování: zvýšení o 5.000,-Kč na položce 8124 „Uhrazené splátky 
dlouhodobých přijatých úvěrů“.

Návrh rozpočtu pro rok 2012 a rozpočet po pozměňovacím návrhu jsou přílohou tohoto 
bodu jednání č.3.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 3.3-15/2012 bylo schváleno.

Bod č. 4 - Schválení záměru pronájmu kiosku na místním koupališti na sezónu 2012.

Starostka seznámila přítomné se záměrem pronajmout kiosek na místním koupališti v době 
sezóny v roce 2012. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu kiosku - na pozemku parc.č. 650 v k.ú. 
Řícmanice - na místním koupališti na sezónu 2012.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 4.4-15/2012  bylo schváleno.

Bod č. 5 - Schválení bezúplatného přijetí daru z vlastnictví Jihomoravského kraje do 
vlastnictví obce Řícmanice – přestupní zastávku v podobě přístřešku pro cestující na 
pozemku parc.č. 449 v k.ú. Řícmanice.

Starostka informovala o darovaném majetku, jedná se o první krok a zatím je k dispozici 
pouze záměr JMK darovat uvedený majetek. Před hlasováním dala starostka možnost 
vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné přijetí daru z vlastnictví Jihomoravského kraje 
do vlastnictví obce Řícmanice – „přestupní zastávku v podobě přístřešku pro cestující na 
pozemku parc.č.449 v k.ú. Řícmanice“.

Záměr JMK darovat majetek je přílohou tohoto bodu jednání č.5.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 5.5-15/2012  bylo schváleno.

Bod č. 6 - Schválení smlouvy o bezúplatném nabytí nemovitosti, a to pozemku parc.č. 997
v k.ú. Řícmanice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Řícmanice.
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Starostka předložila přítomným schvalovanou smlouvu. Jedná se o pozemek, na němž se 
nachází chodník od návsi podél silnice II – 383 Řícmanice – Bílovice, kde v r.2011 
proběhla rekonstrukce chodníků zčásti hrazená z dotace JMK, kdy jednou z podmínek bylo 
převedení pozemku pod chodníkem do vlastnictví obce. Před hlasováním starostka dala 
možnost vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje smlouvu o bezúplatném nabytí nemovitosti, a to pozemku 
parc.č. 997 v k.ú. Řícmanice, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Řícmanice.

Text smlouvy o bezúplatném nabytí nemovitosti, a to pozemku parc.č. 997v k.ú. Řícmanice 
je přílohou  tohoto bodu jednání  č.6.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 6.6-15/2012  bylo schváleno.
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Diskuze 

Starostka ukončila oficiální část v 19.25 hodin a vyzvala přítomné k diskuzi.
Paní xxx se dotázala na místní komunikaci Na Tyršově návrší, proč je v územním plánu 
označená jako místní komunikace. Starostka odpověděla, že se jedná o problém v kompetenci 
silničního správního úřadu a navrhla proto setkání na obecním úřadě.
Pan xxx se dotázal na projekt plánované zastávky Na Štukách. Starostka odpověděla, že projekt 
je průběžně dle probíhajících jednání upravován a pan Ševčík do něj může na úřadě nahlédnout.
Zastupitelka paní Eva Olešovská zmínila nedořešený problém s mezí u pozemku rodiny xxx na 
Tyršově návrší, kdy by navrhovala pokusit se s manželi xxx domluvit se na lépe vyhovujícím 
osázení meze, tak aby nedocházelo k jejímu splavování a následně toho ke znečišťování místní 
komunikace. Zastupitelé návrh podpořili a vyjádřili rovněž nesouhlas se stávajícím stavem a 
souhlas s odstraněním 9 ks tújí.

Závěr

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.50 hodin.

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

dne…………………..

Zápis ověřili: Eva Olešovská             dne……………….

Mgr. Libor Slabý dne……………….




