
     Z Á P I S  č. 8 
 

                                                                                                                      stránka    1 / 4   -  Zápis ze zasedání č. 8 dne 26.11.2015 

8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice 
konaného dne 26. 11. 2015 v 18,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 

 
Program:  
1) Technický bod – schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování 

zapisovatelky. 
2) Schválení rozpočtového opatření č. 1 provedeného starostou. 
3) Schválení žádosti o dotaci TJ SOKOL Řícmanice a pověření starosty k podpisu 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč. 
4) Schválení žádosti o dotaci Sboru dobrovolných hasičů Řícmanice a pověření starosty 

k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč. 
5) Schválení žádosti o dotaci Sportovního klubu Řícmanice a pověření starosty k podpisu 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč. 
6) Schválení žádosti ZO Českého svazu včelařů o.s. Bílovice nad Svitavou a pověření starosty 

k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč. 
7) Schválení záměru pronájmu obecních pozemků v k.ú. Řícmanice parc. č. 940/22, 940/20, 

940/19. 
8) Schválení rozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na 

akci „Likvidace biologicky rozložitelného“ odpadu v obci Řícmanice. 
 
Dodatečný bod 
9) Schválení Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření se společnosti BILANCE ALFA 
s.r.o., se sídlem Rosická 367, 664 17 Tetčice, IČ 255 89 865. 
  
 
Bod č. 1 Technický bod – schválení programu zasedání, volby zapisovatelky a ověřovatelů 
zápisu. 
 
Předsedající starosta obce Libor Slabý konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva dle 
prezenční listiny přiložené k zápisu a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Informace o konání 
zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řícmanice a na elektronické úřední 
desce dne 19.11.2015. 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.   
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schválilo ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání zastupitelstva 
obce Řícmanice pana Iva Kristka a pana Zdeňka Alexu, zapisovatelku paní Petru Katolickou. 

 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 

 
Usnesení č. 1.1- 8/2015 bylo schváleno. 
 
 
 
 



 
                                                                                                     stránka    2 / 4   -  Zápis ze zasedání č. 8 dne 26.11.2015 

 

Bod č. 2 – Schválení rozpočtového opatření č. 1 provedeného starostou.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

Starosta podal k rozpočtovému opatření vysvětlení. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 

 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 

 
Usnesení č. 2.2- 8/2015  bylo schváleno. 
 
 
Bod č. 3 – Schválení žádosti o dotaci TJ SOKOL Řícmanice a pověření starosty k podpisu 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč. 
 
Starosta informoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 20.000,- Kč 
s TJ SOKOL Řícmanice, která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu k podpisu této 
smlouvy. 
 
Starosta informoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
 
Usnesení č. 3.3- 8/2015 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 - Schválení žádosti o dotaci TJ SOKOL Řícmanice a pověření starosty k podpisu 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč. 
 
Starosta informoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 20.000,- Kč 
Sboru dobrovolných hasičů Řícmanice, která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu 
k podpisu této smlouvy. 
 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 

 
Usnesení č. 4.4-8/2015  bylo schváleno. 
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Bod č. 5 - Schválení žádosti o dotaci TJ SOKOL Řícmanice a pověření starosty k podpisu 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč. 
 
Starosta informoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 20.000,- Kč 
Sportovnímu klubu Řícmanice, která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu k podpisu 
této smlouvy. 
 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 5.5-8/2015  bylo schváleno. 
 
Bod č. 6 - Schválení žádosti ZO Českého svazu včelařů o.s. Bílovice nad Svitavou a pověření 
starosty k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč. 
 
Starosta informoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 5.000,- Kč ZO 
Českého svazu včelařů o.s. Bílovice nad Svitavou, která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje 
starostu k podpisu této smlouvy. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
 
Usnesení č. 6.6-8/2015  bylo schváleno. 
 
 
 
Bod č. 7 - Schválení záměru pronájmu obecních pozemků v k.ú. Řícmanice parc. č. 940/22, 
940/20, 940/19. 
 
Starosta informoval o umístění dotčených parcel, které obec dlouhodobě nevyužívá. Před 
hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje záměr pronajmout obecní pozemky v k. ú. Řícmanice 
parc. č. 940/22, 940/20, 940/19. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
 
Usnesení č. 7.7-8/2015  bylo schváleno. 
 
Bod č. 8 - Schválení rozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního 
prostředí na akci „Likvidace biologicky rozložitelného odpadu v obci Řícmanice“. 
 
Starosta informoval o získané dotaci ze SFŽP a uzavření smlouvy fondem, u které je nutné tuto 
schválit zastupitelstvem. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje Smlouvu č. 15250214 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na akci „Likvidace BRO v obci Řícmanice“. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
 
Usnesení č. 8.8-8/2015  bylo schváleno. 
 
Dodatečný bod č. 9 - Schválení Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření se společnosti 
BILANCE ALFA s.r.o., se sídlem Rosická 367, 664 17 Tetčice, IČ 255 89 865. 
 
Starosta informoval o dřívějším rozhodnutí zastupitelstva o výběru společnosti BILANCE ALFA, 
která provede přezkum hospodaření obce za rok 2015 a o obsahu navržené smlouvy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření se 
společností BILANCE ALFA s.r.o. se sídlem Rosická 367, 664 17 Tetčice, IČ 255 89 865. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 

 
Usnesení č. 9.9-8/2015  bylo schváleno. 
 
Diskuze: 
Na dotaz zástupce příspěvková organizace starající se o kříž na návsi, na hřbitově  a o duchovní 
život v obci, jak postupovat pro získání dotace z rozpočtu obce starosta odpověděl, že je třeba 
podat žádost a dotace může být ještě do konce roku 2015 schválena. 
Na dotaz přerozdělení finančních prostředků z odvodů loterií a her bylo odpovězeno, že tyto 
finance za rok 2014 a 2015 obec přerozdělí rovným dílem mezi organizace zaměřující se na sport, 
přestože to není povinností obce a ostatní obce tak nepostupují a tyto finanční prostředky zůstávají 
příjmem obecních rozpočtů. 
     
   
 
Závěr 
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 18,30 hodin. 
 

 

 
 
Zapsala:  Petra Katolická     dne…………………… 
                         
 
Předsedající:      Libor Slabý, starosta obce    dne………………….... 
 
 
Zápis ověřili: Zdeněk Alexa     dne…………………… 
 
 
  Ivo Kristek     dne…………………… 
 
 
Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Řícmanice: 
 
 
Vyvěšeno dne   …………….    Sejmuto dne  ……………….…. Značka……………... 


