
zAPIs č.19
19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice

konaného dne 15'2.2017v 17.30 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Program:
1) Tecbrtický bod _ schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání ajmenováni

zapisovatelky.
2) schválení smlou\T o dílo s lng' Liborem Trunečkou. Francouzská 38,602 00 Brno.
3) Schválení Smlouvy o ďízení pňva stavby s panem Kamilem Kaiserem' Na Tratích 253,

664 01 Rícmanice.

Dodatečný bod
4) Zpráva konholního výboru kontrola usnesení zastupitelstva obce Řícmanice

Bod č. 1 Technický bod schválení progrnmu zascdání, volby zapisor'atelky a ověřo\'atelů
zápisu.

Předsedající stalosta obce Libor Slabý konstatoval' žeje přítomno 7 členů zastupitelstva d]e
prezenční listiny pňložené k zápisu a zastupitel stvo j e tedy usnášeníschopné' Informace o koniiní
zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecniho úřadu Řicmanice a na elektronické uřední
desce dne 8' 2' 2017. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a zveiejněn na uřední desce
obecního uřadu a na elektroÍické lrřední desce. K zápisu nebyly vzneseny žádné další připomínky'

NtiýÍh usnesení:
zas|upitelstýo obce Říchahice schýólilo oýěřovatele vipisu o průběhu 8. zasertli í zastupitelstva
obce Řícmanice paní Eýu olešovskou a paní Lenku Liškoýou, zLpisoýatelkú pa í Petru
Katolickou.

výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 ZdÉeli se 0

Usnesení č. 1.1- 19/2017 bylo schYáleno.

Bod č. 2 - Schr'álení smlou\J o dílo s |ng. Liborcm Trunečkou, Francouzská 38' ó02 00
Brno

Ndvrh usnesení:
zastupiÍelstýo obce schvaluje Smlouly o dílo s Ing. LiboÍem Ttu ečkou, Francouzskli 38, 602
00 BÍno.
Stalosta iÍ1.ormoval o obsahu smloulry. Před blasováním dal možnost 1Tjacřit se přítomným
občanům'

výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrže|i še 0
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Usnes€ní č. 2.2- 19/2017 by|o schvá|eno.

Bod č.3 _ schvá|ení smlou\T o zřízení práya sta!b}'span €m Kamilem Kaiserem, Na
Tratích 253' 6610| Řícmanicc.

starosta informoval o obsahu smlouvy. Před hlasovríním dal možnost \Tjádřit se přitomným
občanům.
Kontrolní výboř žádal, aby finanční podil byl vice specifikovaný ajaké by byli sarrkce za
nedodrženi splátkového kalendáře? Právnička odpověděla, že totoje obsaženo v č1.4 odst.e'
Dalším dotazem bylo, co je přesně definováno pod závazkem obce a co si obec za tento podíl
kupuje? obec za to získá podíl na stavbě dle projeL1ové dokumentace'
občan se dotazoval' zda bude v provozní době i prostor na veřejné bruslení pro občarry fucmanic.
Ano bude, rezervační systémy se nejprve otevřou pro místní občany a spolky, pak pro okohí obce
a nakonec pro občany Bma.
Kontolní Úbol se dotazoval, zda návrhy na provozní dobu budou píseÍrÍrě.

Ndvrh usnesení:
zastupitelstýo obce Říc,nd iee schýaluje smlouuy o zřízení próýa slavby s panem Kamilem
Raisefem, Na Tratich 253' ó64 0I ŘíCninice.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 zdrže|i se 0

Usnesení č. 3.3- 19/2017 bylo schváleno'

Dodatečný bod
Bod č. .l - Zpráva kontro|ního r'ýboru _ kontrola usnesení zastupitelsfva obce Řicmanice..

starosta infomoval o obsahu zprávy. Před tÍasovliním dal možnost \,Tjádřit se přítomným
občanům.

Nóýrh usnesení:
zastupitelstýo obce Řícmanice bere na vědomí zpÍóýu kontÍolního výbotu _ Kontrola usnesení
zastupitelstýd obce Rícmanice koninó r(ne 5. 1' 2017'

Výsledek hlasování: Pto 7 Přoti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4..{-19/2017 bylo schváleno'

Diskuze:
občan se dotazoval, zda bude ve smlouvě upraveno' že dodatky budou pguze ve formě pisemné a
nikoliv ústní.
Starosta odpověděl, že to bude ve smlouvě doplněno.
občanka se ptala, jak bude ošeťen bJuk. ktelý se z hřiště šíří?
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Budou zde osázené stomy nebo .lTbudovaná čelní stěna. Může se upravit povozní doba.

Závěr
Starosta porlěkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 1830 ho.lin.

zaPsala. PeřaKatoliclíá /2',óz.,/o, * zq.z, zo47

Předsedajici:

Zápis ověřili: Evaolešovská éŘ'a/:í/4/

LeĎkališková !,,.....--

zveřejněrc na ÚŤedn{ a e|ektronické lí€.lní desce obce fucmaaice:

Libor s|abý, starosta obc€ a'".}\'.l..z'p1Í
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