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z 25. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice 
konaného dne 27. 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 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013“ ve výši 1.510,-Kč bez podílu vlastních zdrojů 
obce. 

3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013 – navýšení“ ve výši 79.000,-Kč bez podílu 
vlastních zdrojů obce. 

4. Schválení dohody o narovnání, na základě které by mělo dojít k zaplacení částky 500.000,- 
Kč (ve třech splátkách) a k výmazu zástavního práva na nemovitostech - budově č. p. 25 na 
pozemcích parc. č. 234/1 a parc. č. 234/2 a k pozemku parc. č. 234/2, ve vlastnictví obce 
Řícmanice vše vedené pod LV č. 1 v k. ú. a obci Řícmanice. 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 9. 

 
 
 
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 19. 12. 2013. Dále konstatovala, že jsou přítomni 4 členové 
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu, omluveni jsou místostarosta Mgr. 
Libor Slabý, zastupitel Roman Slaný a Ing. Jiří Doležel. 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 Evu Olešovskou a Ing. Josefa Hustáka, kteří 
s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou. 

Starostka navrhla na základě předchozí dohody se zastupiteli úpravu programu a to 
odložení bodu č. 4 – „Schválení dohody o narovnání… „ na další veřejné zasedání, kdy 
dohoda bude do té doby projednána s právníkem. 

Starostka obce po seznámení s programem dala přítomným občanům možnost vyjádřit se 
před hlasováním. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 25. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice Evu Olešovskou a Ing. Josefa Hustáka, zapisovatelku 
Lenku Kunčarovou, program zasedání:  

1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování 
zapisovatelky). 
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2.  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013“ ve výši 1.510,-Kč bez podílu vlastních zdrojů 
obce. 

3.  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013 – navýšení“ ve výši 79.000,-Kč bez podílu 
vlastních zdrojů obce. 

4. Bod odložen na další veřejné zasedání – „Schválení dohody o narovnání, na základě které 
by mělo dojít k zaplacení částky 500.000,- Kč (ve třech splátkách) a k výmazu zástavního 
práva na nemovitostech - budově č. p. 25 na pozemcích parc. č. 234/1 a parc. č. 234/2 a k 
pozemku parc. č. 234/2, ve vlastnictví obce Řícmanice vše vedené pod LV č. 1 v k. ú. a obci 
Řícmanice.“ 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 9. 
 
 

Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1.1-25/2013 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013“ ve výši 1.510,-Kč bez podílu vlastních zdrojů 
obce. 
 

Starostka předložila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013“ ve výši 1.510,-Kč. Jedná se o 
neinvestiční dotaci bez nutnosti dofinancování z rozpočtu obce. Před hlasováním dala 
starostka možnost vyjádřit se přítomným. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013“ ve výši 1.510,-Kč. 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH na rok 2013“ ve výši 1.510,-Kč“ je přílohou tohoto bodu jednání č.2. 

Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2.2-25/2013  bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013 – navýšení“ ve výši 79.000,-Kč bez podílu 
vlastních zdrojů obce. 
 

Starostka předložila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013 - navýšení“ ve výši 79.000,-Kč. 
Jedná se o navýšení dotace předchozí smlouvy schvalované v bodě č. 2 poskytnuté na 
stejné neinvestiční výdaje rovněž bez nutnosti dofinancování z rozpočtu obce.  Starostka 
dala před hlasováním přítomným možnost vyjádřit se. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2013 – navýšení“ ve výši 79.000,-Kč. 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výdaje na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH na rok 2013 – navýšení“ ve výši 79.000,-Kč je přílohou tohoto bodu jednání 
č.3. 

Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3.3-25/2013  bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 - Schválení dohody o narovnání, na základě které by mělo dojít k zaplacení částky 
500.000,- Kč (ve třech splátkách) a k výmazu zástavního práva na nemovitostech - budově č. 
p. 25 na pozemcích parc. č. 234/1 a parc. č. 234/2 a k pozemku parc. č. 234/2, ve vlastnictví 
obce Řícmanice vše vedené pod LV č. 1 v k.ú. a obci Řícmanice. 
 

Bod byl odložen v rámci schvalovaného programu na další veřejné zasedání zastupitelstva 
obce. 
 

 

Bod č. 5 - Schválení rozpočtového opatření č. 9. 
 

Starostka předala slovo Lence Kunčarové, která seznámila zastupitele a přítomné občany 
s rozpočtovým opatřením č. 9, které je nutné provést z důvodu zapojení dotací 
schvalovaných v předchozích bodech č. 2 a č. 3 do rozpočtu obce. Starostka dala před 
hlasováním možnost vyjádřit se přítomným. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obec schvaluje rozpočtové opatření č. 9, opatřením jsou navýšeny příjmy 
na položce rozpočtu č. 4122, UZ 14004 o 80.510,-Kč proti položce financování č. 8115 
“Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech obce“. 

Rozpočtové opatření č. 9 je přílohou tohoto bodu jednání č.5. 

Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4.5-25/2013  bylo schváleno. 

 
 

 

Diskuze  
 
Starostka ukončila oficiální část v 19.30 hodin a otevřela diskuzi.  
Do diskuze se přihlásil pan XXX. Dotázal se na provedený ořez lípy na ulici Havlíčkova u 
památníku, který byl dle jeho názoru proveden neodborně. Starostka odpověděla, že nechá 
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provedený ořez lípy posoudit odborníkem a v případě potřeby by ořez byl upraven odbornou 
firmou dle výsledků posouzení.  

 

 
Závěr 
 
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 20.00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Lenka Kunčarová                            Předsedající:      Ing. Lenka Lišková, starostka obce 
 
 
dne………………….. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: Ing. Josef Husták             dne………………. 

 
  Eva Olešovská               dne………………. 
 
 
 
 
 
Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů, osobní údaje jsou 
nahrazeny znaky XXX. 
 


