
Obec  Ř í c m a n i c e 
Komenského 68,  664 01 Řícmanice 

 
IČ: 00374903      č. účtu: 1345044329/0800    tel: 545 227 567   fax: 545 228 406     E-mail: ou_ricmanice@volny.cz   

 
 

I N F O R M A C E 
o konání veřejného zasedání č. 27 zastupitelstva obce Řícmanice 

 
 
Místo konání: 
 

 
Obec Řícmanice - zasedací místnost obecního úřadu, 
Komenského č. p. 68  

Doba konání: 
 

Pondělí 14.04.2014  od 18:00 hodin 

Navržený program: 
 
 

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

2) Schválení směny části pozemku obce Řícmanice parc.č. 940/19 v k.ú. Řícmanice 
za části pozemků parc.č. 1002/4 a parc.č. 1002/1 oba v k.ú. Řícmanice – bude 
doložen návrh směny vypracovaný soudním znalcem, z kterého budou vycházet 
směňované výměry. 

3) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě darovací s JMK na předání budoucí 
investice – vybudování stavby ochranného ostrůvku v rámci akce „Přechod pro 
chodce v Řícmanicích Na Návsi“ na části silnice II/383 Bílovice – Řícmanice - 
Kanice a na části pozemku p. č. 996/1 v k. ú. a obci Řícmanice. 

4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
odpovídajícímu právu zřídit a provozovat na obecních pozemcích plynárenské 
zařízení a souhlasu se zřízením stavby přeložky plynu na obecních pozemcích ve 
prospěch oprávněného JMP DS, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 
602 00 Brno. 

5) Projednání koupě pozemků nad fotbalovým hřištěm v Řícmanicích. 

6) Projednání prodeje obecního pozemku 274/12 v k.ú. Řícmanice na základě 
žádosti občana o koupi do jeho soukromého vlastnictví. 

7) Schválení pořízení změny č. 1 územního plánu Řícmanice – jedná se pouze o 
obecné schválení záměru provádět změny územního plánu, nejedná se tedy o 
projednávání konkrétních požadavků občanů – ty budou projednávány později 
po zpracování projekční kanceláří. 

 
 
V Řícmanicích, dne 04.04.2014 

 
 

............................................. 
Ing. Lenka Lišková, starostka 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup: 

vyvěšeno dne 04.04.2014 

sejmuto dne   ..………… 


