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z 31. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice 
konaného dne 21. 8. 2014 v 17,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 

 
 
 
Program:  

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

2. Schválení výběru dodavatele stavebních prací na akci „Řícmanice – doplnění kanalizace“ 
dle návrhu hodnotící komise a schválení znění smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 

3. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu 
"Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" ve výši 21.000,-Kč a pověření starostky obce k 
podpisu smlouvy. 

4. Projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko 
za rok 2013 a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 2013. 

5) Schválení rozpočtového opatření č.3.    

 

 

 

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

Předsedající, starostka obce Ing. Lenka Lišková, zahájila v 17.00 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 13. 8. 2014. Dále konstatovala, že jsou přítomni 4 členové 
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Zastupitelé Ing. Jiří Doležel a Ing. 
Josef Husták jsou omluveni, zastupitelka Eva Olešovská 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. K zápisu nebyly vzneseny 
žádné další připomínky.   
Starostka navrhla ověřovatele zápisu zastupitele Blanku Koutskou a Mgr. Libora Slabého, 
kteří s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou. 

Z důvodu pozdějšího příchodu zastupitelky Eva Olešovské starostka navrhla změnit pořadí 
projednávaných bodů a to tak, že bod č.3 by se projednával před bodem č.2. 

Starostka před hlasováním dala přítomným občanům možnost vyjádřit se. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 31. 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 výběru dodavatele stavebních prací na akci „Řícmanice – doplnění kanalizace“ dle 
návrhu hodnotící komise a schválení znění smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 

3. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Podpora 
rodinné politiky na úrovni obcí" ve výši 21.000,-Kč a pověření starostky obce k podpisu smlouvy. 



 
                                                                                                              stránka    2 / 4   -  Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce č.31 ze dne 21.8.2014 

 

4. Projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko za rok 
2013 a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 2013. 

5. Schválení rozpočtového opatření č.3.    
Bod č.3 bude projednám před bodem č.2 jednání. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   4           Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1.1-31/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 3 - Schválení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního 
programu "Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" ve výši 21.000,-Kč a pověření starostky 
obce k podpisu smlouvy. 
 

Starostka informovala přítomné o obdržené dotaci.  
 
V průběhu projednávání bodu č. 3 programu se dostavila zastupitelka Eva Olešovská a 
zastupitelstvo nadále jedná v počtu 5 zastupitelů. 
 
Před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci 
dotačního programu "Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" ve výši 21.000,-Kč a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:                Pro   5             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3.3-31/2014  bylo schváleno. 

 

 

 
Bod č. 2 Schválení výběru dodavatele stavebních prací na akci „Řícmanice – doplnění 
kanalizace“ dle návrhu hodnotící komise a schválení znění smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem. 
 

Starostka obce předložila přítomným výsledek druhého jednání hodnotící komise, která 
provedla hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v 
otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
„Řícmanice – doplnění kanalizace“, vyhlášené ve Věstníku VZ dne         22. 7. 2014 pod 
značkou VZ 373882. 
 
Nabídky byly hodnoceny dle kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH a bez rezervy. 
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Výsledek hodnocení po řadí nabídek: 
 

Výsledné 
pořadí 

Poř. 
číslo Obchodní firma Sídlo / místo 

podnikání IČ Nabídková cena 
v Kč bez DPH  

1. 3 
PŘEMYSL VESELÝ 
stavební a inženýrská 
činnost s.r.o. 

Pražákova 1000/60 
619 00 Brno 25342100 28 546 537,12 Kč 

2. 1 AQUASYS spol. s r.o. 
Jamská 2488/65 
591 01 Žďár nad 
Sázavou 

25344447 29 002 575,16 Kč 

3. 2 COLAS CZ, a.s. 
Ke Klí čovu 9 
190 00 Praha 

26177005 31 109 066,54 Kč 

 
Starostka po přečtení návrhu usnesení dala přítomným možnost vyjádřit se. Občané se 
dotazovali na termíny akce. Starostka po vysvětlení dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s 
vybraným uchazečem, který se umístil na 1. místě:     
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 
Brno,   IČ 25342100 
 
Zastupitelstvo obce Řícmanice pověřuje starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, schvaluje text smlouvy s vybraným uchazečem a současně 
pověřuje starostku k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Vše až v termínu, kdy je 
tyto úkony možné učinit dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

Rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky a text smlouvy s vybraným 
uchazečem jsou přílohami tohoto bodu jednání č.2. 

 

Výsledek hlasování:                Pro   5             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3.2-31/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 - Projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace 
Bílovicko za rok 2013 a závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Časnýř za rok 2013. 

 
Starostka předložila závěrečné účty obou dobrovolných svazků obcí a podala k nim 
vysvětlení. 

 

Bod č. 5 – Schválení rozpočtového opatření č.3. 
 

Starostka předala slovo Lence Kunčarové, která seznámila přítomné s rozpočtovým 
opatřením č.3.  
Před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3. 

Rozpočtové opatření č.3 je přílohou tohoto bodu jednání č.5. 

Výsledek hlasování:                Pro   5             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4.5-31/2014  bylo schváleno. 

 

 

Diskuze  
 
Starostka ukončila oficiální část ve 17.20 hod. a vyzvala přítomné k diskuzi.  
Paní XXX se dotázala, zda by bylo možné řešit dobu pro pálení v obci obecně závaznou vyhláškou 
a navrhla vyhradit pro pálení jeden pracovní den v týdnu. Zastupitelé vyjádřili návrhu podporu a 
přislíbili nachystání obecně závazné vyhlášky.  
Dále paní XXX poukázala na hlučnost pořádaných kulturních akci v průběhu léta, kdy v oblasti 
jejího obydlí se veškerý hluk v areálu koupaliště a hřiště násobí. 

 

 
Závěr 
 
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 17.45 hodin. 
 
 
 
Zapsala:  Lenka Kunčarová                            Předsedající:      Ing. Lenka Lišková, starostka obce 
 
dne………………….. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: Blanka Koutská               dne………………. 

 
  Mgr. Libor Slabý        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………. 
 


