
z^PIS č.17

l7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 29. l1.2016 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Progřam:
1) Techický bod _ schválení ověřovatelů zápisu' programu zased{iní ajmenov.ol

zapisovatelky.
2) Schválení smlouvy o dílo na plovedeni zmény č. 1 územniho plánu Řicmanice s lng. arch.

Mi]anem Hučíkem. Adamcova 1233/5. 635 00 Bmo.
3) Schválení rozpočtového opatiení č' 7 provedeného starostou'
4) Schválení záměru plodeje části pozemku parc' Č. 233 v k'ú' Řicmanice
5) Schválení záměru pťonájmu pozemků paÍc' č.65111,7,65212.652/6 v k'ú' Řicmanice

Bod č. 1 Technický bod _ schlálení programu zasedání, volby zapisoYatelky a ol'ěřovatelů
zápisu.
Předsedajíci stalosta obce Libor Slabý konstatoval. žeje přítomno 7 členů zasfupitelstva dle
prezenční listiny přiloŽené k zápisu a zastupitelstvo j e tedy usnášeníschopné' Informace o konlíní
zasedání byla zveřejněna na uřední desce obecního úřadu Řícmanice a na elektronické uřední
desce dne 22.1 1'2016' Zápis z předchozího zasedání byl řáď1ě ověřen a zveřejněn na uřední desce
obecÍího úřadu a na elektronické úřední desce. K zápisu neby]y vzneseny Žádné další připomínky'

NliýÍh l|s esehí:
Zast Pitelstýo obce Rícmanice schvaluje navržený program 17.veřejhého zaseddní zastupitelstýa
obce Rícmatice' ověřoýatele vipisu paní Eýu Olešoýskou d pa í Lenku Liškovou, zapisoýatelku
oaní Pelfu Katolickou.

Výs|edek hlasování: Pro 7 Přoti 0 zdrže|i se 0

Usnesení č' 1.1- 1712016 bylo schváleno.

Bod č. 2 _ sch!'álení smIour'1'o dílo na provedení změnv č' 1 úzcmního plánu obce Řicmanice
s Ing. Arch N|ilanem Hučíkem. Adamcova l2.]3/5' 635 00 Brno.

stalosta podal k vysvětlení k obsahu smlour1. ýkající se rypracoviíní změny č. 1 uzemního planu
obce fucmanice' Před hlasováním dal moŽnost 1Tjádřii se přítoDným občanům.

Nóvrh usnesení:
Z.lstupilelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s I,1g. Arch Milanem Hučikem, Aďamcoýa 1233/5,
635 00 Brno.

výsledek h|asování: Pro 7 Proti 0 ZdrŽeli se 0
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Usneseni č. 2.2- 1712016 bylo schváleno.

Bod č' 3 _ schválcní rozpočtového oDatření č. 7.

stalosta předal slovo paní účetní, kteřá podala rysvětlení k bodu. Před hlasovánírn dal možnost
!ryjádŤit se přítonlým občanům.

Nóý|h lls esení:
zasÍupitelstýo obce Řícmonice schýaluje rop,očtoýé opalře í č. 7.

výsledek hlasování: Pro 7 Přoti 0 zdrželi se 0

Usnesení č. 3.3- 1720l6 bylo schváleno.

Bod č. .| - Schválení zámčru prodeje části pozcmku parc.č. 233 v k.ú. Řicmanice.

stalosta informoval o poŽadavku občana odkoupit nebo pronajmout příslušný pozemek. Před
hlasoviiním dal moŽnost vyjádřit se přítomným občanům.

Náýrh usnese,,í:
zastupilelsÍýo obce Říc,nanice schýaluje zó,nb prodeje části pozemku parc.ě. 233 ý k.ú.
Řícmaaice

Výsledek hlasování: Pro ? Proti 0 Zdrželi se 0

Usn€sení č. 4.4-172016 bylo schváleno.

Bod č. 5 _ schvá|ení záměru pronájmu pozemku parc.č. ó5212' části pozemků 651/l7' 652/6
v kú. Řícmanice.

stalosta iďomoval o potřebě těchto pozemků k výstavbě multifunkčního hfiště. Před hlasovlhím
dal moŽnost lryjádřit se přítomn]im občanům' Zazněla nrímitka občana, že zveřejněn]im záIněrem
dochrizí k diskiminaci možných ájemců. odpověď _ není to pravda' zím& je zveřejněn splávně.

Nóýfh usiesení:
zastupitelstýo obce Řícmanice schvaluje prondjem pozemku parc.č' 6'2n a prondjem ěósti
pozemkt! parc.ě, 651/17 a 652/6 v k.ú' Řícmanice zo účelem rylbudoýliní muttiÍunkčního hřiště.

výsledek h|asoYání: Pro 6 Proti 0 ZdŤželi se 1

Usnese!í ě. 5.5-l7l20ló bvlo schváleno.
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Diskuze:
Dotaz občankv . reklamace na čerpací stanici v ulici Ve Dvorku, došlo ke špatnému zhutnění
powchu a propadlo se to tam.
odpověď - informace starcsty jsou opačné, při výstavbě nových domů došlo k poničeni těžkými
automobily' Bude sjedniína schůzka na mistě se vŠemi dotčen]Ími stŤanaÍni
Dotaz občana - neodpověděIi jste mi na připomínky k ápisu' pod]e mého není v ápisu vŠe
uvedeno.
odpověď _ váš mail byl plný jiných fuformaci, nebyl bnínjako připomínka k ápisu. K ápisu se
\ryjadfují ověřovatelé ápisu.
Dotaz občana _ můžeme své podněty zďadit na zasedání zasfupitelstw' aby je zde mohli fušit?
odpověď _ Ano, mužete je sdělitjakémukoliv zastupiteli nebo starostovi' aby je zďadili na

Připomínka oběana k nesplávnému postupu k budov{ini multifunkčniho hřiště'
Rozvinula se bohatá diskuse mezi všemi přítomnými ke stavbě'
Připomínka občarra nechápu, proč si na hřiště stěžuji ti, kteých se stavba bezprostředně
nedotýká' Na našem pozemku se otáčí bagry, byly zde dočasně umístěny pařezy, h|ina ajiný
materiál. Nestěžujeme si, prctože se dělá něco pro dědiňu a doufiáme, žejiž brzy budeme moci
bruslit.

Záyěr
starosta poděkoval přítomným za účasÍ a ukoněil zasedání ve 19'15 hodií.
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zveř€jněno na uředni a elektronické úŤední desce obce Řicmanice:

Vyvěšeno dne sejmuto dne Značka.
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