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z 26. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice 
konaného dne 03. 03. 2014 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 dílo " ŘÍCMANICE -  DOPLNĚNÍ KANALIZACE - autorský dozor 
“ s dodavatelem firmou AQUA PROCON s.r.o. sídlem Palackého 12, 602 00 Brno, 
smluvní cena 175.000,-Kč bez DPH. 

3. Schválení změny odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle změny 
vyhlášky č.37/2003 Sb. 

4. Schválení záměru směnit část pozemku obce Řícmanice parc.č. 940/19 v k.ú. Řícmanice za 
části pozemků parc.č. 1002/4 o výměře 430 m2 a parc.č. 1002/1 o výměře 339 m2 oba v 
k.ú. Řícmanice z důvodu vypořádání vlastnických vztahů umožňující vybudování 
kanalizace. 

 
 
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 21. 02. 2014. Dále konstatovala, že je přítomno 5 členů 
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu, zastupitel Josef Husták se dostaví 
později. 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 Blanku Koutskou, které s návrhem 
souhlasily. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou. 

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

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 26. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice Evu Olešovskou a Blanku Koutskou, zapisovatelku Lenku 
Kunčarovou, program zasedání:  

1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování 
zapisovatelky). 

2. Schválení smlouvy o dílo " ŘÍCMANICE -  DOPLNĚNÍ KANALIZACE - autorský dozor “ s 
dodavatelem firmou AQUA PROCON s.r.o. sídlem Palackého 12, 602 00 Brno, smluvní 
cena 175.000,-Kč bez DPH. 

3. Schválení změny odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle změny 
vyhlášky č.37/2003 Sb. 

4. Schválení záměru směnit část pozemku obce Řícmanice parc.č. 940/19 v k.ú. Řícmanice za 
části pozemků parc.č. 1002/4 o výměře 430 m2 a parc.č. 1002/1 o výměře 339 m2 oba v 
k.ú. Řícmanice z důvodu vypořádání vlastnických vztahů umožňující vybudování 
kanalizace. 
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Výsledek hlasování:                Pro   6             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1.1-26/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 – Schválení smlouvy o dílo " ŘÍCMANICE -  DOPLN ĚNÍ KANALIZACE - 
autorský dozor “ s dodavatelem firmou AQUA PROCON s.r.o. sídlem Palackého 12, 602 00 
Brno, smluvní cena 175.000,-Kč bez DPH. 
 

Dostavil se zastupitel Ing. Josef Husták, starostka konstatovala, že zastupitelstvo dále jedná 
v počtu sedmi zastupitelů. 
Starostka předložila smlouvu o dílo " ŘÍCMANICE -  DOPLNĚNÍ KANALIZACE - 
autorský dozor “ s dodavatelem firmou AQUA PROCON s.r.o. sídlem Palackého 12, 602 
00 Brno, smluvní cena 175.000,-Kč bez DPH a podala ke smlouvě vysvětlení. Před 
hlasováním dala starostka přítomným možnost vyjádřit se. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo " ŘÍCMANICE -  DOPLNĚNÍ 
KANALIZACE - autorský dozor “ s dodavatelem firmou AQUA PROCON s.r.o. sídlem 
Palackého 12, 602 00 Brno, smluvní cena 175.000,-Kč bez DPH . 

Smlouva o dílo " ŘÍCMANICE -  DOPLNĚNÍ KANALIZACE - autorský dozor “ s 
dodavatelem firmou AQUA PROCON s.r.o. je přílohou tohoto bodu jednání č.2. 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2.2-26/2014  bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 - Schválení změny odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle 
změny vyhlášky č.37/2003 Sb. 
 

Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která sdělila přítomným výši odměn 
neuvolněných zastupitelů.  Starostka dala před hlasováním přítomným možnost vyjádřit se. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměny pro funkci neuvolněného člena zastupitelstva 
ve výši 460,-Kč, pro funkci člena zastupitelstva a předsedy výboru ve výši 1520,-Kč a pro 
funkci neuvolněného místostarosty ve výši 17.941,-Kč. 

Příloha č.1 vyhlášky č.37/2003,Sb. je přílohou tohoto bodu jednání č.3. 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3.3-26/2014  bylo schváleno. 
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Bod č. 4 – Schválení záměru směnit část pozemku obce Řícmanice parc.č. 940/19 v k.ú. 
Řícmanice za části pozemků parc.č. 1002/4 o výměře 430 m2 a parc.č. 1002/1 o výměře 339 
m2 oba v k.ú. Řícmanice z důvodu vypořádání vlastnických vztahů umožňující vybudování 
kanalizace. 
 

Starostka seznámila přítomné s důvody směny pozemků. Přes pozemky v soukromém 
vlastnictví pana xxx povede budoucí kanalizace a jediná možnost vypořádání vlastnických 
vztahů, na kterou je pan xxx ochoten přistoupit, je směna pozemků. Směňovat se budou 
výměry odpovídající hodnotám směňovaných pozemků, nikoliv metry za metry. Hodnoty 
směňovaných pozemků budou určeny znaleckým posudkem.  
Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obec schvaluje záměr směnit část pozemku obce Řícmanice parc.č. 940/19 
v k.ú. Řícmanice za části pozemků parc.č. 1002/4 o výměře 430 m2 a parc.č. 1002/1 o 
výměře 339 m2 oba v k.ú. Řícmanice. 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4.4-26/2014  bylo schváleno. 

 
 

 

Diskuze  
 
Starostka ukončila oficiální část v 19.25 hodin a otevřela diskuzi.  
Do diskuze se přihlásil pan xxx, který prohlásil, že kameny umístěné na pozemku  pana xxx jsou 
zde umístěny bez jeho účasti, kameny pro pana xxx pouze obstaral bez vědomí toho, k čemu 
budou použity. 
Dále se pan xxx dotázal, co bude s původní, velmi starou, betonovou kanalizací, která vede pod 
jeho pozemkem. 
Dále se pan xxx dotázal, zda by bylo možno při opravách komunikací při budování kanalizace 
uvést komunikaci před jeho garáží do původní výšky, tedy snížit na původní úroveň před 
opravami komunikace v minulých obdobích, kdy se dalšími vrstvami zvedla úroveň komunikace 
tak, že dochází k zatíkání vody z komunikace do jeho garáže. Starostka odpověděla, že 
komunikace se opravovat budou a tento problém by se mohl v rámci těchto oprav vyřešit. 
Paní xxx se dotázala, zda se bude v rámci oprav komunikací po vybudování kanalizace také 
zvětšovat oblouk pro vjezd popelářů Na vyhlídce. Starostka odpověděla, že i tento problém bude 
v rámci těchto oprav vyřešen. 
Dále se paní xxx dotázala na dotaci pro obec Řícmanice na vznik odpočinkového místa 
v blízkosti místního hřbitova. Starostka podala vysvětlení, co se bude v rámci dotované akce 
budovat. 
Dále byl vznesen dotaz, kdo se stará o původní dřeviny vysázené u místa vzniku budoucího 
informačního a odpočinkového místa. Starostka odpověděla, že toto má na starosti občanské 
sdružení Manner, které celou akci iniciovalo a také realizovalo rovněž z dotačních peněz. Pokud 
by některé z dřevin uschla je povinností sdružení Manner toto napravit a nově dřevinu vysadit. 
Cílem obou akcí je vznik lesoparku s odpočinkovým místem. 
Paní xxx se dotázala, co obec učinila ve věci posílení sítě mobilních operátorů v Řícmanicích. 
Starostka odpověděla, že zjišťovala na obecním úřadě v Bílovicích nad Svitavou, zda k posílení 
sítí pomohla obec svou žádostí. Od obce Bílovice nad Svitavou však dostala odpověď, že obec 
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posílení sítí s nikým neprojednávala a k posílení sítí na jejich území došlo zcela bez přičinění 
obce. Starostka tedy sama kontaktovala operátora, který jí sdělil, že obec z pohledu operátorů je 
pouhým jedním uživatelem a nemá větší vliv než kdokoli jiný, proto jako jediná možnost se jeví 
sepsat požadavek na operátora formou petice nebo hromadné žádosti.   
 
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 20.10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Lenka Kunčarová                            Předsedající:      Ing. Lenka Lišková, starostka obce 
 
 
dne………………….. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: Blanka Koutská              dne………………. 

 
  Eva Olešovská               dne………………. 
 
 
 
 
 
 
Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů, osobní údaje jsou 
nahrazeny znaky XXX. 
 
 
 
Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Řícmanice: 
 
Vyvěšeno dne……………. 
 
Sejmuto dne  …………….. 
 
Značka………. 


