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18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 19. 12.20|6 v 18,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Program:
1) Tecbnický bod schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenováni

zapiso vatelky.
2) Sch\áleni záméru pronájmu obecního po7en .u parc' Č' I0Is Iv k'ú. Řicmanice'
3) schválení plavidel rozpočtového provizoria pro lok 2017

Dodatečný bod
4) Schválení finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola

KlcmánIce

5) schválení Rozpočtového opatření č' 8
6) Iífonnace o rozpočtovém \"ýhledu na období 2017 2018
7) schváleni Plánu rozrojc ro.Jinné politi ly obce Ricmanice

Borl č. l . l.echnickÍ bod _ schválcní progřamu zascdání' vo||r1. zapisor'attlk1' a ovčřor'ate|u
zaprsu

Předsedající starosta obce Libor Slabý konstatoval, Že je přítomno 6 členů zastupitelstva dle
prczenční listiny přiloŽeÍé k zápisu a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné' Informace o konání
zasedání byla zveřejněna na uřední desce obecního úřadu Rícnanice a na elektronické úředni
desce dne 12' 12.2016 . zápis z pÍedchoziho zasedání byl řádně ověřen a zveř€jněn na úřední desce
obecního úřadu a na elektronické úřední desce' K zápisu nebyly vznescny žádné další připomínky.

N|iýth usnesení:
ZastupiÍelstvo obce Řícmanice schýúIilo oýěřovatele zópisa o průběhu 8' zaseddní zastupitelstýa
obce Ríemanice pana Zdeňkd Alexu a pani Iýo Ktislkd, znpisoýatelku paní Petru Kdtolicl|ou'

výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č' 1.1- 18/20l6 bylo schváleno.

l]od č.2 Schráleni zánrčru pronájmu obecní}o pozcmku parc. č. l019/1 r'k.ú. Řicm*nicc
starosta informoval o původnim záměru tento pozemek prodat' ale za požadovanou cenu neměl
nikdo zájem tento pozernek koupit. Před hlasováním dal možnost lTjádřit se přítomným občanům.

N|iýth usnesení:
Zastupitelstýo obce schvlluje zdměr ptonójem obecního pozemku parc'č. 1019/1 v k.tL
Řícmanice.

Výs|edek h|asováni: Pro ó Proli 0 Zdržéli sc 0

Usncsení č.2.2- l8i2016 bv|o schváIenrr.
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Bod č. 3 - schr'álcní pravidcl rozpočtor'ého pro\' izoria pro t.ok 2017

Starosta informoval o plavidlech rozpočtového plovizoria pro rok 2017. Před hlasováním dal
moŽnost \Yjádřit se přítomným občanům'

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstýo obce Řícmanice schýal je pravidlo rozpočtového provizo a oce Řícmanice pro
rok 2017 v ndsledujícím znění:

Praýídla ťozpočlo'ýého pfoNizoria pro rok 20] 7:

. Z ýýdajů rozpočtu budou hrazery běžné ýdaje jednotliyých rozpoč|oých paragrafů'
výdaje na protoz, nuÍ é opÍaýy a údržbu obecního ÍnajeÍku

. Dále budou z rozpočtu hťazelry |ýďaje na rozpracoyané inýesÍični dkce přechózející do
roku 2017 z pře<lchozích toků a zabezpečené příslušnými snlotoami o dílo

. obec bude poslq,low! příspě\,ek sýé příspěýko.|,é organizdci Muleřské Škole Řicnanicc -

na úhradu ',,,eškeých jejich proýozních núkladii
. Dále bude z lozpočÍu uhrazeno přerozdělení .linančních prostředků z odvodů loterií a

podobných her za rok 20]6 mezi spo oýní ofgcrnizace TJ Sokol Ríc anice u SpoťÍoýní
Kll,lĎ K1t||1L!n]ce

. Výdaje jednotliuých rozpočtových paragrafú' ktefé jsot| na straÚé přiinů pohyty z
obdfžetÚch do|aci ebo přispěvkl), nei\ou o ezen!- |t11xinólnín čerpónín. 'Iejich čefpúkí
je určeno konkrétními podnínka i poskylnl|té dotace nebo přísPě|ku

výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrže|i se 0

Usn €seni č.3.3- l8/20l6 btlo schváleno.

Bod č. .l - schr'á|cni Íinančniho přispěrku re vÝši 20 000.- Kč pi.íspěvkoré olganiznci
vlateřská škola Řícmanice

Před hlasovánim dal starosta moŽnost vyjádřit se přítornn]hn občanům. K bodu se vedla diskuse o
Iozpočtu ško]ky. Mirno jiné bylo konstatováno, Že byl lYčerpán i celý rezerrmí fond školky cca
73 000,- Kč. starosta uvedl, Že tonto rezen.ní fond byi vyčerpán z důvodů oprav herních prvků,
které byly v nevyhowjícím staru'

Nlivfh usnesení:
Zdstupitelstýo obce Řícmanice schvalujeJinanční příspěýek ýe ýýši 20 000,- Kě příspěvkové
organiuci Mateřská škola RícrnaÍice.

výsl€d€k hlasování: Pro 4 Proti 0 7Áňe|i se 2

Usnesení č..|.iÍ-|8/20l6 by|o schváleno.

I}od č. 5 - sch\'álcní rozpočto\ého opatřcni č.8 pror'edeného
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Starosta předal slovo paní účetní Evě Valié, ktelá podala k rozpočtovému opatření \Tsvětlení.
Před hlasováním dal možnost rTjádřit se přítoÍLnj'Ín občanům.

NáýÍh s,,ese,,í:
Zttslupilelstvo obce Říc,nd ice schýaluje fozpoč|ové opalření č. 8.

výsledek hlasování: Pro 5 Přoti 0 Z.drželi se I

| '.sncrcní č. 5'5-l8/20|6 b1lo lchrá|en-.

Bod č. 6 ' Informace o rozpočtovém r'ýhledu na období 2|)l7 2{)I8

starosta předal slovo pani účetní Evě Valné, která podala k rozpočtovému výhledu lrysvět]ení.
Před hlasováním dal možnost \'yjádřit se přítomným občanům.

Ndýrh usnesení:
zostupitelstvo obce Rícmanice bele a ýěďo,,,í |ozpočtoýý ýýhled na období 2017 _ 2018.

Výsledek hlasováníl Přo 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6.6-l8/20l6 bylo schvál €no.

I]od č. 7 _ schvá|cni P|ánu rozvoje r.odinné po|it ik]- rrbce Řícmnnicc

starosta předal slovo předsedk},ni Kultumího a sociálního ÚboÍu paní Blance Koutské, kt€Íá
podrobně představila schvalovaÍý dokument' Před hlasováním dal moŽíost Vyjádřit se přítomným
občanům.

Ntiýth ushese í:
Zdstupilelstýo obce Rícmdhice schýaluje Pldn rczýoje fodinhé politiky obce Ríc,flnnice.

Výsledek hlasování: Přo 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č' 7.7-|8120|6 bylo schváleno.

Diskuse:
občan se dotazoval, jestli obecjiŽ řešila Zákaz uvazovánipsů před vchodem do obchodu v obci'
Starosta odpověděl, Že majitele psa vyzval k dodrŽování obecní rryhlášky a ro1ŤlěŽ, že byla před
obchodem v}nr'ěšena iní.omace o zákazu uvazování psů. Bylo konstatováno, {e se jř problém
neobjewje.
Zastupitelka nalŤhla, Že by se vybudovalo místo plo psy, kam by se dali uvazovat po dobu niíkupu
v obchodě. staÍosta odpovědě]' že takové místo u obchodu není.
občan vznesl dotaz' proč nebyl včas ošetřen kluzký pol,rch silnice,na ulici Komenského' starosta
uvcdl, že důvodem byla haviirie pos1pového vozu a proto se údržba opozdila'
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občan se iďormoval, kdy bude instalovino dopravní acadlo u obchodu. starosta odpověděl' ž€ se
bude instalovat spolďně s ostatním dogavním značením v obci.
občan s€ dotazoval na večemí plovomí dobu kluziště v obci' a zda tam bude i hudební produkca.
starcsta odpověděl, že provoz nepřekočí 22. hodinu a hudba bude tlumená.

Kon€c l8.50 hod.

zá,rér
sÍaŤosta poděkoval přítomným za účast r ukončil zasedó!í ve 18'50 hodin.

z+sata: Pe!"a Katolicld fu-a-aarlr" 
'

Pře.lsedajici: Libor s|abý, starosta obce

Zípisověfi|i: za"netnt*u -\$ 
.

zveřejněno na úředni a elektronické úřední desce obce Řícmanice:

Vyvěšenodne sejm todB € . . . . .- . ' . ' . . . . ' . . ' . . ' . '  Značka.
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