Z Á P I S č. 24
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Restaurování zvonu – obnova místní tradice vyzvánění symbolizující historický odkaz
minulosti“, poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond, výše dotace 104.959,-Kč.
3. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Informační a odpočinkové místo – obecní les Řícmanice“, poskytovatel Státní zemědělský
intervenční fond, výše dotace 115.000,-Kč.
4. Schválení nájemní smlouvy na nemovitost č.e. 176 v k.ú. a obci Řícmanice.
5. Schválení rozpočtového opatření č. 8.
6. Schválení směrnice obce o zadávání veřejných zakázek.
7. Schválení nové smlouvy o zástavě pojistného plnění k hypotéčnímu úvěru pro bytový dům
č.p. 221 v k.ú. Řícmanice s ČS, a.s. v návaznosti na změnu pojistné smlouvy o pojištění
majetku obce.
8. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015-2016.
9. Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2014.
10. Schválení prodeje pozemku 1022/3 o výměře 297 m2 vyměřený geometrickým plánem pro
rozdělení pozemků z původního pozemku parc.č. 1022 o výměře 403 m2, ostatní plocha.
11. Dodatečný bod - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výstroj a
výzbroj JSDH ve výši 50.tis.Kč, dotace 70%, celkem výdaje cca 71.500,-Kč.
12. Dodatečný bod - Projednání závěrečných účtů za rok 2012 Dobrovolného svazku obcí
Časnýř a Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko.
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 27. 11. 2013. Dále konstatovala, že je přítomno 5 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu, zastupitel Ing. Josef Husták
a zastupitelka Eva Olešovská jsou omluveni. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis
z předchozího zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na
elektronické úřední desce a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka navrhla ověřovatele zápisu Mgr. Libora Slabého a Blanku Koutskou, kteří
s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.
Starostka navrhla úpravu programu a to doplnění o bod č. 11 - Schválení smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výstroj a výzbroj JSDH ve výši 50.tis.Kč a bod č. 12
- Projednání závěrečných účtů za rok 2012 Dobrovolného svazku obcí Časnýř a
Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko.
Starostka obce po seznámení s programem dala přítomným občanům možnost vyjádřit se
před hlasováním.
stránka 1 / 7 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 24 ze dne 5.12.2013

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 24. zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice Mgr. Libora Slabého a Blanku Koutskou, zapisovatelku
Lenku Kunčarovou, program zasedání:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).

2. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Restaurování zvonu – obnova místní tradice vyzvánění symbolizující historický odkaz
minulosti“, poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond, výše dotace 104.959,-Kč.
3. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Informační a odpočinkové místo – obecní les Řícmanice“, poskytovatel Státní zemědělský
intervenční fond, výše dotace 115.000,-Kč.
4. Schválení nájemní smlouvy na nemovitost č.e. 176 v k.ú. a obci Řícmanice.
5. Schválení rozpočtového opatření č. 8.
6. Schválení směrnice obce o zadávání veřejných zakázek.
7. Schválení nové smlouvy o zástavě pojistného plnění k hypotéčnímu úvěru pro bytový dům
č.p. 221 v k.ú. Řícmanice s ČS, a.s. v návaznosti na změnu pojistné smlouvy o pojištění
majetku obce.
8. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015-2016.
9. Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2014.
10. Schválení prodeje pozemku 1022/3 o výměře 297 m2 vyměřený geometrickým plánem pro
rozdělení pozemků z původního pozemku parc.č. 1022 o výměře 403 m2, ostatní plocha.
11. Dodatečný bod - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výstroj a
výzbroj JSDH ve výši 50.tis.Kč, dotace 70%, celkem výdaje cca 71.500,-Kč.
12. Dodatečný bod - Projednání závěrečných účtů za rok 2012 Dobrovolného svazku obcí
Časnýř a Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko.

Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 1.1-24/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 2 - Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Restaurování zvonu – obnova místní tradice vyzvánění symbolizující historický odkaz
minulosti“, poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond, výše dotace 104.959,-Kč.
Starostka předložila Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Restaurování zvonu – obnova místní tradice vyzvánění symbolizující historický odkaz
minulosti“, poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond, výše dotace 104.959,-Kč.
Celková cena díla bude 111.696,-Kč. Obec musí dle smlouvy bohužel dílo předfinancovat
z prostředků pro letošní rozpočet, dotace ve výši 104.959,-Kč obdrží zpět do rozpočtu roku
2014. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR na akci „Restaurování zvonu – obnova místní tradice vyzvánění symbolizující
historický odkaz minulosti“, poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond, výše dotace
104.959,-Kč.
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Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Restaurování zvonu
– obnova místní tradice vyzvánění symbolizující historický odkaz minulosti“ je přílohou
tohoto bodu jednání č.2.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 2.2-24/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 3 - Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Informační a odpočinkové místo – obecní les Řícmanice“, poskytovatel Státní zemědělský
intervenční fond, výše dotace 115.000,-Kč.
Starostka předložila Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Informační a odpočinkové místo – obecní les Řícmanice“, poskytovatel Státní zemědělský
intervenční fond, výše dotace 115.000,-Kč, celkové výdaje projektu činí 160.325,-Kč.,
bohužel obec dotaci obdrží dotaci obdobně jako u předchozí akce restaurování zvonu až
následně po realizaci v roce 2014. Prostředky, které obec vydá v letošním roce, se tedy
v roce 2014 obci do rozpočtu vrátí. V rámci akce vznikne odpočinkové místo u oblasti lesa,
která byla v rámci spolupráce s MAS Moravský kras osázena původními dřevinami.
Starostka dala před hlasováním možnost přítomným vyjádřit se.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR na akci „Informační a odpočinkové místo – obecní les Řícmanice“, poskytovatel
Státní zemědělský intervenční fond, výše dotace 115.000,-Kč.
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Informační a
odpočinkové místo – obecní les Řícmanice“ je přílohou tohoto bodu jednání č.3.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 3.3-24/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 4 - Schválení nájemní smlouvy na nemovitost č.e. 176 v k.ú. a obci Řícmanice.
Starostka předložila návrh nájemní smlouvy s nájemníkem Sportovním klubem Řícmanice
a podala k ní vysvětlení. Smlouva je uzavírána na dobu určitou a to deset let. Záměr
pronájmu byl řádně schválen zastupitelstvem obce dne 18.11.2013 na 23. Veřejném
zasedání zastupitelstva obce a poté zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce obce ve
dnech 19.11.2013 až 5.12.2013. Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit se
přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na nemovitost č.e. 176 v k.ú. a obci
Řícmanice s nájemníkem Sportovním klubem Řícmanice.
Návrh nájemní smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání č.4.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 4.4-24/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Bod č. 5 - Schválení rozpočtového opatření č. 8.
Starostka předala slovo Lence Kunčarové, která seznámila zastupitele a přítomné občany
s rozpočtovým opatřením č. 8. Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit se
přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje rozpočtové opatření č.8, v rámci opatření jsou schváleny
příspěvky pro TJ Sokol Řícmanice ve výši 15.000,-Kč, SK Řícmanice ve výši 27.000,-Kč,
dále se mění závazný ukazatel stanovený v příspěvku příspěvkové organizaci MŠ
Řícmanice na mzdové náklady z 80.000,-Kč na 87.000,-Kč (celková výše příspěvku na
provoz pro rok 2013zůstává nezměněna) a dále je schválen příspěvek na žáky obci
Bílovice nad Svitavou ve výši 270.000,-Kč. Konkrétní podmínky čerpání poskytnutých
příspěvků a možné kontroly jejich čerpání budou stanoveny starostkou obce.
Rozpočtové opatření č. 8 je přílohou tohoto bodu jednání č.5.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 5.5-24/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 6 - Schválení směrnice obce o zadávání veřejných zakázek.
Starostka předložila vypracovanou směrnici o zadávání veřejných zakázek. Návrh směrnice
již byl předložen a vysvětlen na předchozím zasedání. Starostka dala před hlasováním
možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici obce o zadávání veřejných zakázek.
Návrh směrnice je přílohou tohoto bodu jednání č.6.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 6.6-24/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7 - Schválení nové smlouvy o zástavě pojistného plnění k hypotéčnímu úvěru pro
bytový dům č.p. 221 v k.ú. Řícmanice s ČS, a.s. v návaznosti na změnu pojistné smlouvy o
pojištění majetku obce.
Starostka předložila smlouvu a předala slovo paní Lence Kunčarové, která podala ke
smlouvě vysvětlení. Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zástavě pojistného plnění k hypotéčnímu úvěru
pro bytový dům č.p. 221 v k.ú. Řícmanice s ČS, a.s. v návaznosti na změnu pojistné
smlouvy o pojištění majetku obce.
Návrh smlouvy je přílohou tohoto bodu jednání č.7.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 7.7-24/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Bod č. 8 - Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015-2016.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, které seznámila přítomné s rozpočtovým
výhledem pro roky 2015-2016. Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit se
přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015-2016.
Rozpočtový výhled pro období let 2015-2016 je přílohou tohoto bodu jednání č.8.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 8.8-24/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 9 - Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2014.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, které seznámila přítomné s pravidly
rozpočtového provizoria pro rok 2014. Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit se
přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období roku 2014
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 a opravy
přecházející do roku 2014 z předchozích roků a zabezpečené příslušnými
objednávkami či 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 2014
konkrétně hradit následující:
Oprava nebo případně rekonstrukce schodů v lokalitě Na Skále.
Oprava případně rekonstrukce středové cesty – chodníku na místním hřbitově.
Investiční výdaje na vybudování autobusové zastávky Na Štukách ve směru
Kanice.
Pravidla rozpočtového provizoria pro období roku 2014 jsou přílohou tohoto bodu
jednání č.9.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 9.9-24/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Bod č. 10 - Schválení prodeje pozemku 1022/3 o výměře 297 m2 vyměřený geometrickým
plánem pro rozdělení pozemků z původního pozemku parc.č. 1022 o výměře 403 m2, ostatní
plocha.
Starostka seznámila přítomné s důvody prodeje. Záměr prodeje byl řádně schválen
zastupitelstvem obce dne 8.4.2013 na 20. veřejném zasedání zastupitelstva obec a poté
zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce dne 4.10.2013 do 21.10.2013 pod značkou
62/2013. Starostka seznámila přítomné s vypracovaným znaleckým posudkem, kde
stanovená cena za celý pozemek představuje cca 650,-Kč. Vzhledem k historickému
vývoji, kdy pozemek užívala rodina XXX a vzhledem k nevyužitelnosti pozemku je
navržena cena 650,-Kč za výše uvedený pozemek. Vzhledem k dlouhé realizaci prodeje
navrhlo zastupitelstvo pověřit podpisem smlouvy starostku obce. Starostka dala před
hlasováním možnost vyjádřit se přítomným. Zastupitel Roman Slaný se z osobních důvodů
zdržel hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje prodej pozemku 1022/3 o výměře 297 m2 vyměřený
geometrickým plánem pro rozdělení pozemků z původního pozemku parc.č. 1022 o
výměře 403 m2, ostatní plocha v ceně 650,-Kč za specifikovaný pozemek a pověřuje
starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Geometrický plán je přílohou tohoto bodu jednání č.10.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 10.10-24/2013 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

Bod č. 11 - Dodatečný bod - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na
výstroj a výzbroj JSDH ve výši 50.tis.Kč, dotace 70%, celkem výdaje cca 71.500,-Kč.
Starostka předložila přítomným smlouvu o poskytnutí dotace, která došla obci teprve
4.12.2013 a nebylo ji tedy možné zařadit dříve do programu zasedání. Jedná se o
neinvestiční dotaci na výstroj, výzbroj zásahové jednotky a také na opravu jejich
prostředků, např. vozidel. Dotace je 70 % ve výši 50.tis.Kč, celkové výdaje tedy musí pro
plné čerpání dotace činit cca 71.500,-Kč. Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit
se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výstroj a
výzbroj JSDH ve výši 50.tis.Kč, dotace je 70%.
Návrh smlouvy k podpisu je přílohou tohoto bodu jednání č.11.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 11.11-24/2013 bylo schváleno.

Zdrželi se 0
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Bod č. 12 - Dodatečný bod - Projednání závěrečných účtů za rok 2012 Dobrovolného svazku
obcí Časnýř a Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko.
Starostka předložila přítomným závěrečné účty za rok 2012 obou dobrovolných svazků
obcí – Časnýř a Vodovody a kanalizace Bílovicko a podala k nim vysvětlení.

Diskuze
Starostka ukončila oficiální část v 19.50 hodin a otevřela diskuzi.
Do diskuze se přihlásil pan XXX. Dotázal se na možnou směnu jeho pozemku s pozemkem
obecním v lokalitě Vinohrádky. Směnou by obec sjednotila dva sousedící pozemky.

Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 20.10 hodin.

Zapsala:

Lenka Kunčarová

Předsedající:

Ing. Lenka Lišková, starostka obce

dne…………………..

Zápis ověřili:

Mgr. Libor Slabý
Blanka Koutská

dne……………….
dne……………….

Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů, osobní údaje jsou
nahrazeny znaky xxx.
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