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z 17. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 18. 10. 2012 v 19,00 hod. v knihovně obecního domu Komenského 68

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

zapisovatelky).

2. Informování o stavu projektu vybudování autobusové zastávky Na Štukách.

3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení vodovodu a vedení kabelů nízkého 
napětí k tíži pozemku ve vlastnictví obce Řícmanice parc.č. 987 v k.ú. Řícmanice. 

4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a právu vstupovat, vjíždět v souvislosti se zařízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži 
pozemku ve vlastnictví obce Řícmanice parc.č. 988 v k.ú. Řícmanice. 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 2 ze dne 1.8.2012 provedené starostkou obce a 
rozpočtového opatření č.3 ze dne 1.9.2012 provedené starostkou obce a rozpočtové 
opatření č. 4.

6. Schválení záměru pronájmu níže uvedených pozemků v obci a k.ú. Řícmanice:  p.č. 698/5 
o výměře 228 m2 a p.č. 663 o výměře 62 (chata E74), p.č. 698/4 o výměře 210 m2 a p.č. 
664 o výměře 37 m2 (chata E47), p.č. 698/3 o výměře 240 m2 a p.č. 665 o výměře 56 m2
(chata E75), parc.č. 698/2 o výměře 309 m2 a parc.č. 666 o výměře 30 m2 (chata E55), p.č. 
698/7 o výměře 342 m2 a  p.č. 667 o výměře 76 m2 (chata E12),  p.č. 698/8 o výměře 154 
m2 a parc.č. 668 o výměře 50 m2 (chata E10), parc.č. 698/9 o výměře 230 m2 a parc.č. 669 
o výměře 34 m2 (chata E11), parc.č. 698/10 o výměře 295 m2 a p.č. 670 o výměře 90 m2 
(chata E9), p.č. 698/11 o výměře 310 m2 a p.č. 671 o výměře 70m2 (chata E8), p.č. 698/12 
o výměře 346 m2 a p.č. 672 o výměře 40 m2 (chata E50), p.č. 698/13 o výměře 342 m2 a 
p.č. 673 o výměře 43 m2 (chata E43),  p.č. 698/14 o výměře 348 m2 a p.č. 674 o výměře 37 
m2 (chata E42),  p.č. 698/15 o výměře 327 m2 a p.č. 675 o výměře 61 m2 (chata E45), p.č. 
698/16 o výměře 555 m2 a p.č. 676 o výměře 58 m2 (chata E37),  p.č. 698/17 o výměře 
549 m2 a p.č. 677 o výměře 55 m2 (chata E76), p.č. 698/18 o výměře 531 m2 a p.č. 678 o 
výměře 79 m2 (chata E51),  p.č. 698/25 o výměře 171 m2 a p.č. 685 o výměře 40 m2 
(chata E36),  p.č. 698/24 o výměře 152 m2 a p.č. 686 o výměře 40 m2 (chata E2),  p.č. 
698/23 o výměře 201 m2 a p.č. 687 o výměře 29 m2 (chata E7),   p.č. 698/21 o výměře 210 
m2 a p.č. 689 o výměře 29 m2 (chata E44),   p.č. 698/20 o výměře 183 m2 a p.č. 690 o 
výměře 36 m2 (chata E49), p.č. 698/19 o výměře 229 m2 a p.č. 691 o výměře 46 m2 (chata 
E31),   p.č. 698/30 o výměře 341 m2 a p.č. 692 o výměře 42 m2 (chata E30),   p.č. 698/29 o 
výměře 346 m2 a p.č. 693 o výměře 41 m2 (chata E32),  p.č. 698/26 o výměře 341 m2 a 
p.č. 694 o výměře 52 m2 (chata E27),  p.č. 698/28 o výměře 556 m2 a p.č. 696 o výměře 68 
m2 (chata E13),  p.č. 698/31 o výměře 355 m2 a p.č. 697 o výměře 77 m2 (chata E29),  p.č. 
698 o výměře 36 m (chata E18),  p.č. 1025/1 o výměře 80 m2 a p.č. 1025/3 o výměře 228 
m2 (chata E72),  p.č. 698 o výměře 36 m (chata E18), p.č. 233/1 PK a p.č. 233/3 PK o 
celkové výměře 269 m2, p.č. 698/27 o výměře 379 m2 a p.č. 695 o výměře 51 m2 (chata 
E28), parc.č. 540/3 o výměře 4 m2 (RD č.p.22), parc.č. 1018 o výměře 65 m2 (RD č.p.26), 
parc.č. 988 o výměře 28m2 (RD č.p. 202).
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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 9. 10. 2012. Dále konstatovala, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Zastupitel Ing. 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. 
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.  
Starostka navrhla ověřovatele zápisu místostarostu Mgr. Libora Slabého a Blanku 
Koutskou, kteří s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.

Dále starostka obce seznámila přítomné s programem, poslední bod zveřejněného 
programu č.7 navrhla přesunout na další veřejné zasedání. Před hlasováním dala 
přítomným možnost vyjádřit se.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice místostarostu Mgr. Libora Slabého a Blanku Koutskou, 
zapisovatelku Lenku Kunčarovou, program zasedání :

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

2. Informování o stavu projektu vybudování autobusové zastávky Na Štukách.
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení vodovodu a vedení kabelů nízkého 

napětí k tíži pozemku ve vlastnictví obce Řícmanice parc.č. 987 v k.ú. Řícmanice. 
4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení a právu vstupovat, vjíždět v souvislosti se zařízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek k tíži 
pozemku ve vlastnictví obce Řícmanice parc.č. 988 v k.ú. Řícmanice. 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 2 ze dne 1.8.2012 provedené starostkou obce a 
rozpočtového opatření č.3 ze dne 1.9.2012 provedené starostkou obce a rozpočtové 
opatření č. 4.

6. Schválení záměru pronájmu níže uvedených pozemků v obci a k.ú. Řícmanice:  p.č. 698/5 o 
výměře 228 m2 a p.č. 663 o výměře 62 (chata E74), p.č. 698/4 o výměře 210 m2 a p.č. 664 
o výměře 37 m2 (chata E47), p.č. 698/3 o výměře 240 m2 a p.č. 665 o výměře 56 m2 (chata 
E75), parc.č. 698/2 o výměře 309 m2 a parc.č. 666 o výměře 30 m2 (chata E55), p.č. 698/7 
o výměře 342 m2 a  p.č. 667 o výměře 76 m2 (chata E12),  p.č. 698/8 o výměře 154 m2 a 
parc.č. 668 o výměře 50 m2 (chata E10), parc.č. 698/9 o výměře 230 m2 a parc.č. 669 o 
výměře 34 m2 (chata E11), parc.č. 698/10 o výměře 295 m2 a p.č. 670 o výměře 90 m2 
(chata E9), p.č. 698/11 o výměře 310 m2 a p.č. 671 o výměře 70m2 (chata E8), p.č. 698/12 
o výměře 346 m2 a p.č. 672 o výměře 40 m2 (chata E50), p.č. 698/13 o výměře 342 m2 a 
p.č. 673 o výměře 43 m2 (chata E43),  p.č. 698/14 o výměře 348 m2 a p.č. 674 o výměře 37 
m2 (chata E42),  p.č. 698/15 o výměře 327 m2 a p.č. 675 o výměře 61 m2 (chata E45), p.č. 
698/16 o výměře 555 m2 a p.č. 676 o výměře 58 m2 (chata E37),  p.č. 698/17 o výměře 549 
m2 a p.č. 677 o výměře 55 m2 (chata E76), p.č. 698/18 o výměře 531 m2 a p.č. 678 o 
výměře 79 m2 (chata E51),  p.č. 698/25 o výměře 171 m2 a p.č. 685 o výměře 40 m2 (chata 
E36),  p.č. 698/24 o výměře 152 m2 a p.č. 686 o výměře 40 m2 (chata E2),  p.č. 698/23 o 
výměře 201 m2 a p.č. 687 o výměře 29 m2 (chata E7),   p.č. 698/21 o výměře 210 m2 a p.č. 
689 o výměře 29 m2 (chata E44),   p.č. 698/20 o výměře 183 m2 a p.č. 690 o výměře 36 m2 
(chata E49), p.č. 698/19 o výměře 229 m2 a p.č. 691 o výměře 46 m2 (chata E31),   p.č. 
698/30 o výměře 341 m2 a p.č. 692 o výměře 42 m2 (chata E30),   p.č. 698/29 o výměře 346 
m2 a p.č. 693 o výměře 41 m2 (chata E32),  p.č. 698/26 o výměře 341 m2 a p.č. 694 o 
výměře 52 m2 (chata E27),  p.č. 698/28 o výměře 556 m2 a p.č. 696 o výměře 68 m2 (chata 
E13),  p.č. 698/31 o výměře 355 m2 a p.č. 697 o výměře 77 m2 (chata E29),  p.č. 698 o 
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výměře 36 m (chata E18),  p.č. 1025/1 o výměře 80 m2 a p.č. 1025/3 o výměře 228 m2 
(chata E72),  p.č. 698 o výměře 36 m (chata E18), p.č. 233/1 PK a p.č. 233/3 PK o celkové 
výměře 269 m2, p.č. 698/27 o výměře 379 m2 a p.č. 695 o výměře 51 m2 (chata E28), 
parc.č. 540/3 o výměře 4 m2 (RD č.p.22), parc.č. 1018 o výměře 65 m2 (RD č.p.26), parc.č. 
988 o výměře 28m2 (RD č.p. 202).

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 1.1-17/2012 bylo schváleno.

Bod č. 2 - Informování o stavu projektu vybudování autobusové zastávky Na Štukách.

Starostka předala slovo místostarostovi Liboru Slabému, který se v úvodu omluvil 
občanům, kteří mají na vybudování zastávky velký zájem a mají pocit, že obec má liknavý 
přístup a že se v dané věci nic neděje. Obec však situaci neustále řeší. Od prvního návrhu 
projektu zastávky nereálného kvůli záborům pozemků soukromých vlastníků a ceně přes 
milión se dospělo k návrhu nabízející již reálný přístup jak díky úspornějšímu cenovému 
řešení, tak i díky mnohem menším záborům pozemků. Nově oslovená projekční kancelář se 
stará také o veškeré jednání a vyřizování s dotčenými úřady, zejména s Kordis JMK, MěÚ 
Šlapanice, dopravním inspektorátem JMK a Policií ČR. Bylo dále nutno vyjednat zábory 
půdy s vlastníky, kdy bylo potřeba opakovaných jednání, což je vzhledem k omezení 
vlastnických práv majitelů dotčených pozemků pochopitelné. Nyní již obec má téměř 
veškeré potřebné vyjádření, kromě vyjádření SÚS JMK, ale již víme, že potřebné vyjádření 
obec obdrží. Teprve poté bude možno podat žádost o územní souhlas, kdy vzhledem 
k dodržení všech lhůt v průběhu stavebního řízení (svolání místního šetření, lhůta pro 
připomínky, doručování veřejnou vyhláškou) bude vydáno stavební povolení i v případě 
nejrychlejšího průběhu nejdříve za 1 měsíc. Odhadovaná cena dle projekční kanceláře se 
pohybuje v rozmezí 400 – 500 tis. Kč. V době vydání územního rozhodnutí bude teprve 
možno řešit financování, kdy existuje možnost požádat JMK o spolufinancování. I z tohoto 
důvodu bude možno zahájit stavbu nejdříve na jaře příštího roku. Ke zdržení došlo 
v důsledku náročného vyjednávání s institucemi a majiteli pozemků, bez jejichž souhlasu 
se záborem by nebylo možno projekt realizovat. Zatím se bude realizovat pouze jedna část 
projektu a to zastávka ve směru na Bílovice nad Svitavou, zastávka v opačném směru se 
bude dále řešit souběžně s projektem vybudování chybějícího chodníku, který by  spojoval
lokalitu Na Skále s již existujícím chodníkem na ulici Komenského. U zastávky ve směru 
na Kanice je realizace složitější zejména z důvodu záboru pozemků.
Pan XXX a další přítomní vyjádřili nesouhlas s příliš vysokou cenou za vybudování 
zastávky. Místostarosta vysvětlil, že bude vypsáno výběrové řízení  a zmíněná cena je 
stanovená dle projektu projekční kanceláří, je tedy pravděpodobné, že výsledná cena může 
být výrazně nižší. Zastupitel Ing. Josef Husták doplnil, že největší část ceny představují 
přeložky, např. telekomunikačních sítí. Starostka obce doplnila, že ještě není zcela 
ujasněno, kdo bude zadavatelem, zda JMK nebo obec. V každém případě náklady na
investici budou zahrnuty do rozpočtu obce příštího roku 2013. 
Pan XXX se dotázal na výkop podél krajské silnice v lokalitě Na Skále provedený SÚS 
JMK z důvodu vytékání pramene na vozovku, jakým způsobem bude zajištěna v tomto 
místě bezpečnost v zimním období, kdy chodci musí procházet až za krajnicí silnice. 
Starostka obce odpověděla, že toto bude řešeno zaráz se stavbou chodníků, což bude pro 
obec finančně výhodnější. SÚS JMK umístí v tomto úseku dopravní značky do 1 jízdního 
pruhu, což zpomalí provoz i v pruhu druhém. 
Pan XXX požadoval po zastupitelstvu závazný příslib, kdy začne výstavba zastávky.
Starostka odpověděla, že obec by jistě nevynaložila tak velké úsilí a již i finanční 
prostředky, aby nakonec projekt v této fázi nedokončila a stanovila termín na duben 2013. 
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O zastávce v opačném směru se bude dále jednat s vlastníky pozemků, kdy projekt opět 
není nereálný, ale kvůli opakovanému posunu hranic záborů na základě požadavků Policie 
ČR a změně majitelů dotčených pozemků, se jednání zkomplikovalo. 
Místostarosta informoval, že ve věci vyřizování chodníků je obec na začátku. Paní XXX se 
dotázala, zda není možné zkrátit lhůty ve vyřizování např. vzdáním se odvolání. Paní XXX
požádala, aby byly ze strany obce průběžně předávány informace vybranému zástupci 
zájmové skupiny občanů panu XXX. Místostarosta přislíbil předávání informací a na 
dotazy jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost na silnici v místě výše uvedeného 
výkopu, odpověděl, že věc projedná se SÚS JMK a bude prostřednictvím pana XXX
informovat.
Starostka obce požádala přítomné o vyjádření ze strany občanů, kteří jsou touto 
nepříjemnou situací dotčeni, o sepsání jejich požadavků jakožto upozornění na špatnou 
bezpečnost v předmětném úseku silnice, které by pomohlo v dalších jednáních.
Pan XXX se dotázal, kdy už se konečně řekne „dost Ferdíkovu“, který je dle jeho názoru 
již pozlacený a začnou se dávat prostředky také do jiných částí obec, např. na chodník ke 
Kanicím.
Starostka odpověděla, že v této chvíli jde zejména o zajištění bezpečnosti a pořád doufá, že 
se zdaří dohoda o spolufinancování s JMK a obec nakonec bude hradit cca 50% nákladů.
Paní XXX zdůraznila, že zde bydlí 1/6 obyvatel.
Pan XXX sdělil, že chápe, že jsou Na Štukách „naplaveniny“ a že pan bývalý starosta pan 
XXX přesunul určité problémy na obec. 

Bod č. 3 - Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení vodovodu a vedení kabelů 
nízkého napětí k tíži pozemku ve vlastnictví obce Řícmanice parc.č. 987 v k.ú. Řícmanice.

Starostka předložila zastupitelům návrh smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu vedení vodovodu a vedení kabelů nízkého napětí k tíži pozemku ve vlastnictví obce 
Řícmanice parc.č. 987 v k.ú. Řícmanice. Jedná se o stavbu kabelů NN a vodovodní 
přípojku pro odběr vody ze studny umístěné na pozemcích ve vlastnictví stavebníka pana 
XXX pro objekt pro ustájení koní na pozemcích parc.č. 1026/1 a 1026/2 v k.ú. a obci 
Bílovice nad Svitavou. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – vedení vodovodu a 
vedení kabelů nízkého napětí k tíži pozemku ve vlastnictví obce Řícmanice parc.č. 987 v 
k.ú. Řícmanice.

Text smlouvy o zřízení věcného břemene je přílohou tohoto bodu jednání č.3.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.3-17/2012 bylo schváleno.

Bod č. 4 -Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat, vjíždět v souvislosti se zařízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek k tíži pozemku ve vlastnictví obce Řícmanice parc.č. 988 v k.ú. Řícmanice.

Starostka předložila zastupitelům návrh smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat, vjíždět v souvislosti se 
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zařízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek k tíži pozemku ve vlastnictví obce Řícmanice parc.č. 988 v k.ú. 
Řícmanice. Jedná se o přípojku plynu k nově postavenému rodinnému domu č.p. 262 na 
Fűgnerově návrší manželů XXX. Na pozemku zatíženém věcným břemenem ve vlastnictví 
obce Řícmanice parc.č. 988 se nachází místní komunikace přes Fűgnerovo návrší. Před 
hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat, vjíždět v souvislosti se 
zařízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek k tíži pozemku ve vlastnictví obce Řícmanice parc.č. 988 v k.ú. 
Řícmanice.

Text smlouvy o zřízení věcného břemene je přílohou tohoto bodu jednání č.4.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 3.4-17/2012  bylo schváleno.

Bod č. 5 - Schválení rozpočtového opatření č. 2 ze dne 1.8.2012 provedené starostkou obce a 
rozpočtového opatření č.3 ze dne 1.9.2012 provedené starostkou obce a rozpočtové opatření 
č. 4.

Starostka předala slovo účetní obce paní Lence Kunčarové,  která předložila zastupitelům 3 
rozpočtová opatření – č.2 a č.3 provedené starostkou obce a č.4 ke schválení. Před 
hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným.
Paní XXX se dotázala, jakým způsobem se podílí obec Kanice na nákladech hřbitova. 
Starostka odpověděla, že obec bude jednat o nákladech příštího roku, kdy proběhne oprava 
cesty ke hřbitovu. Obec Kanice se i v minulosti podílela zejména na investicích a opravách.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ze dne 1.8.2012 provedené 
starostkou obce a rozpočtového opatření č.3 ze dne 1.9.2012 provedené starostkou obce a 
rozpočtové opatření č. 4 ze dne 18.10.2012.

Rozpočtová opatření č.2, č.3 a č.4 jsou přílohami tohoto bodu jednání č.5.

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 4.5-17/2012  bylo schváleno.

Bod č. 6 - Schválení záměru pronájmu níže uvedených pozemků v obci a k.ú. Řícmanice:  
p.č. 698/5 o výměře 228 m2 a p.č. 663 o výměře 62 (chata E74), p.č. 698/4 o výměře 210 m2 a 
p.č. 664 o výměře 37 m2 (chata E47), p.č. 698/3 o výměře 240 m2 a p.č. 665 o výměře 56 m2
(chata E75), parc.č. 698/2 o výměře 309 m2 a parc.č. 666 o výměře 30 m2 (chata E55), p.č. 
698/7 o výměře 342 m2 a  p.č. 667 o výměře 76 m2 (chata E12),  p.č. 698/8 o výměře 154 m2 a 
parc.č. 668 o výměře 50 m2 (chata E10), parc.č. 698/9 o výměře 230 m2 a parc.č. 669 o 
výměře 34 m2 (chata E11), parc.č. 698/10 o výměře 295 m2 a p.č. 670 o výměře 90 m2 (chata 
E9), p.č. 698/11 o výměře 310 m2 a p.č. 671 o výměře 70m2 (chata E8), p.č. 698/12 o výměře 
346 m2 a p.č. 672 o výměře 40 m2 (chata E50), p.č. 698/13 o výměře 342 m2 a p.č. 673 o 
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výměře 43 m2 (chata E43),  p.č. 698/14 o výměře 348 m2 a p.č. 674 o výměře 37 m2 (chata 
E42),  p.č. 698/15 o výměře 327 m2 a p.č. 675 o výměře 61 m2 (chata E45), p.č. 698/16 o 
výměře 555 m2 a p.č. 676 o výměře 58 m2 (chata E37),  p.č. 698/17 o výměře 549 m2 a p.č. 
677 o výměře 55 m2 (chata E76), p.č. 698/18 o výměře 531 m2 a p.č. 678 o výměře 79 m2 
(chata E51),  p.č. 698/25 o výměře 171 m2 a p.č. 685 o výměře 40 m2 (chata E36),  p.č. 698/24 
o výměře 152 m2 a p.č. 686 o výměře 40 m2 (chata E2),  p.č. 698/23 o výměře 201 m2 a p.č. 
687 o výměře 29 m2 (chata E7),   p.č. 698/21 o výměře 210 m2 a p.č. 689 o výměře 29 m2 
(chata E44),   p.č. 698/20 o výměře 183 m2 a p.č. 690 o výměře 36 m2 (chata E49), p.č. 698/19 
o výměře 229 m2 a p.č. 691 o výměře 46 m2 (chata E31),   p.č. 698/30 o výměře 341 m2 a p.č. 
692 o výměře 42 m2 (chata E30),   p.č. 698/29 o výměře 346 m2 a p.č. 693 o výměře 41 m2 
(chata E32),  p.č. 698/26 o výměře 341 m2 a p.č. 694 o výměře 52 m2 (chata E27),  p.č. 698/28 
o výměře 556 m2 a p.č. 696 o výměře 68 m2 (chata E13),  p.č. 698/31 o výměře 355 m2 a p.č. 
697 o výměře 77 m2 (chata E29),  p.č. 698 o výměře 36 m (chata E18),  p.č. 1025/1 o výměře 
80 m2 a p.č. 1025/3 o výměře 228 m2 (chata E72),  p.č. 698 o výměře 36 m (chata E18), p.č. 
233/1 PK a p.č. 233/3 PK o celkové výměře 269 m2, p.č. 698/27 o výměře 379 m2 a p.č. 695 o 
výměře 51 m2 (chata E28), parc.č. 540/3 o výměře 4 m2 (RD č.p.22), parc.č. 1018 o výměře 
65 m2 (RD č.p.26), parc.č. 988 o výměře 28m2 (RD č.p. 202).

Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která vysvětlila přítomným důvod 
schvalování záměru pronájmu k uvedeným pozemkům. Jedná se v převážné většině o 
pozemky, na nichž se nachází stavby využívané k individuální rekreaci nebo pozemky 
v jejich bezprostřední blízkosti. K pozemkům existují platné smlouvy o pronájmu, obsahují 
však ustanovení o automatickém prodlužování smluv o jeden rok, pokud je smluvní strany 
k tomuto výročí písemně nevypoví. Dle nového metodického výkladu je potřeba i v těchto 
případech schválit a následně zveřejnit záměr pronájmu. V případě změn a nesrovnalostí 
budou po zveřejnění záměru nájemníci kontaktováni. Před hlasováním starostka dala 
možnost vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje záměr pronájmu níže uvedených pozemků v obci a k.ú. 
Řícmanice:  p.č. 698/5 o výměře 228 m2 a p.č. 663 o výměře 62 (chata E74), p.č. 698/4 o 
výměře 210 m2 a p.č. 664 o výměře 37 m2 (chata E47), p.č. 698/3 o výměře 240 m2 a p.č. 
665 o výměře 56 m2 (chata E75), parc.č. 698/2 o výměře 309 m2 a parc.č. 666 o výměře 
30 m2 (chata E55), p.č. 698/7 o výměře 342 m2 a  p.č. 667 o výměře 76 m2 (chata E12),  
p.č. 698/8 o výměře 154 m2 a parc.č. 668 o výměře 50 m2 (chata E10), parc.č. 698/9 o 
výměře 230 m2 a parc.č. 669 o výměře 34 m2 (chata E11), parc.č. 698/10 o výměře 295 
m2 a p.č. 670 o výměře 90 m2 (chata E9), p.č. 698/11 o výměře 310 m2 a p.č. 671 o 
výměře 70m2 (chata E8), p.č. 698/12 o výměře 346 m2 a p.č. 672 o výměře 40 m2 (chata 
E50), p.č. 698/13 o výměře 342 m2 a p.č. 673 o výměře 43 m2 (chata E43),  p.č. 698/14 o
výměře 348 m2 a p.č. 674 o výměře 37 m2 (chata E42),  p.č. 698/15 o výměře 327 m2 a 
p.č. 675 o výměře 61 m2 (chata E45), p.č. 698/16 o výměře 555 m2 a p.č. 676 o výměře 58 
m2 (chata E37),  p.č. 698/17 o výměře 549 m2 a p.č. 677 o výměře 55 m2 (chata E76),
p.č. 698/18 o výměře 531 m2 a p.č. 678 o výměře 79 m2 (chata E51),  p.č. 698/25 o 
výměře 171 m2 a p.č. 685 o výměře 40 m2 (chata E36),  p.č. 698/24 o výměře 152 m2 a 
p.č. 686 o výměře 40 m2 (chata E2),  p.č. 698/23 o výměře 201 m2 a p.č. 687 o výměře 29 
m2 (chata E7),   p.č. 698/21 o výměře 210 m2 a p.č. 689 o výměře 29 m2 (chata E44),   
p.č. 698/20 o výměře 183 m2 a p.č. 690 o výměře 36 m2 (chata E49), p.č. 698/19 o výměře 
229 m2 a p.č. 691 o výměře 46 m2 (chata E31),   p.č. 698/30 o výměře 341 m2 a p.č. 692 o 
výměře 42 m2 (chata E30),   p.č. 698/29 o výměře 346 m2 a p.č. 693 o výměře 41 m2 
(chata E32),  p.č. 698/26 o výměře 341 m2 a p.č. 694 o výměře 52 m2 (chata E27),  p.č. 
698/28 o výměře 556 m2 a p.č. 696 o výměře 68 m2 (chata E13),  p.č. 698/31 o výměře 
355 m2 a p.č. 697 o výměře 77 m2 (chata E29),  p.č. 698 o výměře 36 m (chata E18),  p.č. 
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1025/1 o výměře 80 m2 a p.č. 1025/3 o výměře 228 m2 (chata E72),  p.č. 698 o výměře 36 
m (chata E18), p.č. 233/1 PK a p.č. 233/3 PK o celkové výměře 269 m2, p.č. 698/27 o 
výměře 379 m2 a p.č. 695 o výměře 51 m2 (chata E28), parc.č. 540/3 o výměře 4 m2 (RD 
č.p.22), parc.č. 1018 o výměře 65 m2 (RD č.p.26), parc.č. 988 o výměře 28m2 (RD č.p. 
202) .

Výsledek hlasování:                Pro   6           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 5.6-17/2012  bylo schváleno.

Diskuze 

Starostka ukončila oficiální část v 20.00 hodin a vyzvala přítomné k diskuzi.
Přítomní občané oznámili zastupitelům, že nejsou spokojeni s hlasitostí nově budovaného 
rozhlasu. Starostka odpověděla, že provoz je zkušební a nedostatky budou odstraňovány.
Dále se paní XXX dotázala na chodník na Fűgnerově návrší procházející také před jejich domem, 
který je pro pěší také jedinou možností, jak se vyhnout vozidlům na místní komunikaci přes 
Fűgnerovo návrší, která je v úseku souběžně s chodníkem příliš úzká a okolní svažitý terén velmi 
ztěžuje chodcům ustoupení vozidlům. Starostka odpověděla, že zastupitelé budou zvažovat 
nejvhodnější řešení vzhledem k účelu a významu chodníku.

Závěr

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

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

dne…………………..

Zápis ověřili: Blanka Koutská           dne……………….

Mgr.Libor Slabý dne……………….

Zápis upraven pro zveřejnění z důvody ochrany osobních údajů – jména občanů nahrazeny znaky XXX, úplný zápis 
k nahlídnutí na obecním úřadě Řícmanice v úředních hodinách.




