Z Á P I S č. 18
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 17. 12. 2012 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 2011 a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 2011.
3. Schválení rozpočtového opatření č. 5 provedené starostkou obce a č. 6.
4. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2014-2015.
5. Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2013.
6. Schválení poskytnutí příspěvků zájmovým sdružením TJ Sokol Řícmanice, SK Řícmanice,
ZO Český svaz včelařů.
7. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8. Schválení vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
9. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výdaje na
zajištění akceschopnosti jednotky SDH Řícmanice pro rok 2012.

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 7. 12. 2012. Dále konstatovala, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Zastupitel Roman Slaný 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 další připomínky.
Ze strany občanů byla předložena písemná připomínka paní xxx k zápisu č. 17, na
připomínku bude odpovězeno písemně mimo toto veřejné zasedání, neboť zápis ze
zasedání je dokumentem zastupitelstva obce a připomínky k zápisu vznášejí zastupitelé.
Starostka navrhla ověřovatele zápisu zastupitele Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého,
kteří s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.
Starostka obce upřesnila bod č. 3 programu, kdy se budou schvalovat rozpočtové opatření
č. 5 provedené starostkou obce dne 1.11.2012 a rozpočtové opatření č.6.
Starostka obce navrhla zařadit bod č.9 programu - schválení smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zajištění akceschopnosti jednotky SDH
Řícmanice pro rok 2012.
Dále starostka navrhla začít po tomto technickém bodu č.1 diskuzí zejména z důvodu
seznámení přítomných s připomínkami občana xxx.
Dále starostka obce seznámila přítomné s programem a před hlasováním dala přítomným
občanům možnost vyjádřit se.
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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).

2. Projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

za rok 2011 a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 2011.
Schválení rozpočtového opatření č. 5 a č. 6.
Schválení rozpočtového výhledu na roky 2014-2015.
Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2013.
Schválení poskytnutí příspěvků zájmovým sdružením TJ Sokol Řícmanice, SK Řícmanice,
ZO Český svaz včelařů.
Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schválení vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Schválení smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výdaje na
zajištění akceschopnosti jednotky SDH Řícmanice pro rok 2012.

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 1.1-18/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Diskuze
Starostka otevřela diskuzi vlastním podnětem a to připomínkami zaslanými Ing. Jiřím Nossem.
První připomínkou je požadavek Ing. xxx na přijetí obecně závazné vyhlášky o omezení
používání hlučných nástrojů o nedělích a svátcích. K tomuto starostka obce uvedla, že vyhláška
tohoto typu v žádné z okolních obcí není. Nicméně vyhláška bude zpracována a odeslána ke
schválení nejprve na oddělení dozoru Ministerstva vnitra. Po jejich připomínkách bude vyhláška
předložena zastupitelstvu obce ke schválení.
Další připomínkou Ing. xxx je problém parkování aut v Řícmanicích v letní sezóně. Dosud
pomohl s parkovacími místy pan xxx svým soukromým pozemkem. Pro další období je záměrem
obce získat další parkovací místa za fotbalovým hřištěm. Pro tento záměr je nutné vykoupit
pozemky soukromých vlastníků v dané lokalitě a následně vybudovat parkoviště. Obec rozešle
dopis všem majitelům dotčených pozemků s výzvou k vyjádření zda mají o prodej pozemku
zájem. Dosud se o prodej pozemku zajímal pouze 1 vlastník. Obec nabídne za pozemky cenu dle
odhadu odborného odhadce, který tento odhad již zpracovává. Dopisy budou rozeslány do
poloviny měsíce ledna.
Další připomínkou byl problém přechodu pro chodce na návsi. Věc bude konzultována
s projektantkou Ing. Ševčíkovou do konce ledna, provede místostarosta obce.
Na začátek ulice Havlíčkova a na začátek cesty na Fűgnerovo návrší bude umístěna dopravní
značka „obytná zóna“. Značky jsou již nakoupeny a za příhodného počasí budou nainstalovány.
Byly doporučeny Policií ČR jako nejvhodnější řešení.
S další připomínkou se přihlásil pan xxx, měl připomínku k nadměrnému provozu na komunikaci
přes Fűgnerovo návrší dle jeho názoru zejména z důvodu provozování jezdeckého areálu a stájí.
Dotazoval se, proč není pro tyto účely používána soukromá cesta pana xxx, jež je vlastníkem
areálu. Starostka odpověděla, že projedná možnost používání soukromé cesty. Pro větší
ohleduplnost řidičů, jak již bylo zmíněno, bude na začátek komunikace přes Fűgnerovo návrší
umístěna značka „Obytná zóna“.
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S dalším podnětem se do diskuze přihlásil pan xxx. Jménem Zásahové jednotky SDH Řícmanice
požadoval schůzku ohledně nastavení pravidel komunikace a financování mezi obcí a sborem a
jménem zájmové organizace Sboru dobrovolných hasičů Řícmanice by se v rámci navrhovaného
jednání chtěl na obce obrátit zejména s žádostí o finanční podporu obdobně jako pro další
podporované zájmové organizace v obci.
Starostka obce byla pro další jednání v dohodnutém termínu.

Bod č. 2 - Projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace
Bílovicko za rok 2011 a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 2011.
Starostka podala k předkládaným závěrečným účtům vysvětlení. Informovala, že v rámci
dobrovolného svazku Vodovody a kanalizace Bílovicko se podařilo vyjednat nejnižší cenu
vodného a stočného ze všech obcí v regionu. Dobrovolný svazek obcí Časnýř v roce 2011
věnoval zejména údržbě cyklostezek.

Bod č. 3 - Schválení rozpočtového opatření č. 5 provedené starostkou obce a č. 6.
Starostka předala slovo účetní obce paní Lence Kunčarové, která předložila zastupitelům 2
rozpočtová opatření – č. 5 provedené starostkou obce a č. 6 ke schválení a podala k nim
vysvětlení. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ze dne 1.11.2012 provedené
starostkou obce a rozpočtového opatření č.6 ze dne 18.10.2012.
Rozpočtová opatření č.5 a č.6 jsou přílohami tohoto bodu jednání č.3.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 2.3-18/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 4 - Schválení rozpočtového výhledu na roky 2014-2015.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která seznámila přítomné s rozpočtovým
výhledem na roky 2014 a 2015. Rozpočtový výhled byl sestavens s ohledem na plánovanou
výstavbu kanalizace, proto je v něm vyjádřena uspořená hotovost za daná období, která
v případě realizace investice bude použita na splácení investičního úvěru. Před hlasováním
starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014-2015.
Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 je přílohou tohoto bodu jednání č.4.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 3.4-18/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Bod č. 5 - Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2013.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která seznámila přítomné s pravidly
rozpočtového provizoria pro rok 2013. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se
přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2013
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 2013 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.
 Mimo výše stanovené se bude v období rozpočtového provizoria roku 2013 konkrétně
hradit následující:
 Výdaje na Volby Prezidenta ČR v r.2013,
 Investiční výdaje na vybudování autobusové zastávky Na Štukách v obou směrech,
 Technické zhodnocení budovy č.p.35 – hospody – vzduchotechnikou,
 Vybavení kulturního sálu v budově č.p.35 (ozvučení, atd..)
 Investiční výdaj na vybudování kanalizační přípojky pro budovu č.p.25 – místní obchod,
 Investiční i neinvestiční výdaje na místní koupaliště (oprava bazénové vany, objektu zázemí
koupaliště, provozní materiál, atd. ) z důvodu nachystání koupaliště na sezónu roku 2013.

Předložená pravidla rozpočtového provizoria jsou přílohou tohoto bodu jednání č.5.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 4.5-18/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 6 - Schválení poskytnutí příspěvků zájmovým sdružením TJ Sokol Řícmanice, SK
Řícmanice, ZO Český svaz včelařů.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která sdělila přítomným komu a v jaké výši
budou dotace poskytovány. Tradičně se poskytovala dotace ve výši 20 tis. Kč pro TJ Sokol
Řícmanice a rovněž 20 tis. Kč pro SK Řícmanice. V roce 2012 obec obdržela nový daňový
příjem „odvod z výtěžku provozování loterií“ ve výši 15.876, 29 Kč a o tento příjem navýší
dotace oběma sportovně zájmovým organizacím (každé o 7.900,-Kč). Pro TJ Sokol bude
dotace učena na provedení úprav stropů a stěn pro zlepšení akustiky v tělocvičně
v Obecním domě č.p.68. Pro ostatní sdružení je dotace použitelná na výdaje roku 2012 (i
zpětně). Spolkům budou sděleny podmínky čerpání. Před hlasováním starostka dala
možnost vyjádřit se přítomným.

stránka 4 / 6 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.18 ze dne 17.12.2012

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje poskytnutí příspěvků zájmovým sdružením TJ Sokol
Řícmanice na provedení úprav stropů a stěn pro zlepšení akustiky v tělocvičně v Obecním
domě č.p.68 s termínem dokončení a čerpání do 31.12.2013 ve výši 27.900,-Kč, SK
Řícmanice na výdaje roku 2012 ve výši 27.900,- Kč, ZO Český svaz včelařů na výdaje
roku 2012 ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 5.6-18/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7 - Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Starostka předala slovo Lence Kunčarové, která seznámila přítomné se změnami v nově
schvalované vyhlášce. Novou vyhláškou je zvýšena sazba poplatku na 500,-Kč na
poplatníka. Další významnou změnou je rozšíření okruhu poplatníků i na fyzické osoby,
které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu (má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo), dále i na cizince, kterým byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo cizince pobývající na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců. Osvobození zůstávají nezměněna. Před hlasováním
starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Text obecně závazné vyhlášky č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je
přílohou tohoto bodu č.7.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 6.7-18/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 8 - Schválení vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Starostka předložila seznam majetku navrhovaný na vyřazení. Před hlasováním starostka
dala možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Řícmanice dle seznamu.
Seznam vyřazovaného majetku je přílohou tohoto bodu jednání č.8.
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Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 7.8-18/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 9 - Schválení smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na
výdaje na zajištění akceschopnosti jednotky SDH Řícmanice pro rok 2012.
Starostka předložila přítomným schvalovanou smlouvu. Jedná se o dotaci ve výši 1.680,Kč na neinvestiční výdaje na zajištění akceschopnosti jednotky SDH Řícmanice roku 2012.
Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu JMK na výdaje na zajištění akceschopnosti jednotky SDH Řícmanice pro rok
2012.
Text smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto bodu jednání č.7.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 8.9-18/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 20.50 hodin.

Zapsala:

Lenka Kunčarová

Předsedající:

Ing. Lenka Lišková, starostka obce

dne…………………..

Zápis ověřili:

Eva Olešovská
Mgr.Libor Slabý

dne……………….
dne……………….
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