Z Á P I S č. 28
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2014.
3. Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování investiční akce doplnění kanalizace v obci.
4. DODATEČNÝ BOD - Schválení Dodatku č.2 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Řícmanice
č.489/08 ze dne 1.9.2008 na nájem nebytových prostor v budově č.p.68 – tělocvičny.
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 22. 04. 2014. Dále konstatovala, že je přítomno 5 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu, místostarosta Mgr. Libor Slabý a
zastupitel Ing. Jiří Doležel jsou omluveni. 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 seznámila přítomné s navrženým programem zasedání. Zastupitelka Eva
Olešovská navrhla doplnění programu o bod č.4 – „Schválení Dodatku č.2 k nájemní
smlouvě s TJ Sokol Řícmanice č.489/08 ze dne 1.9.2008 na nájem nebytových prostor v
budově č.p.68 – tělocvičny“ a to z důvodu nezbytné potřeby prodloužení doby trvání
nájemní smlouvy alespoň do roku 2030. Bez prodloužení doby trvání nájemního vztahu by
Tělocvičná jednota TJ Sokol nemohla žádat o potřebné finanční příspěvky a dotace na svoji
činnost. Zastupitelé s doplněním programu souhlasili, starostka tedy dala hlasovat o
technickém bodu s doplněným programem zasedání o bod č.4, před hlasováním dala
přítomným občanům možnost vyjádřit se.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 28. 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).
2. Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2014.
3. Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování investiční akce doplnění kanalizace v obci.
4. DODATEČNÝ BOD - Schválení Dodatku č.2 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Řícmanice
č.489/08 ze dne 1.9.2008 na nájem nebytových prostor v budově č.p.68 – tělocvičny.

Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 1.1-28/2014 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Bod č. 2 – Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2014.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která ke změnám podala následující
vysvětlení:
Změny na straně PŘÍJMŮ:
Změna č.1 - položka 4213 - Investiční transfery ze státních fondů
Návrh rozpočtu
0,-Kč
Pozměňovací návrh
220.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný 220.000,-Kč
Jedná se o dotace na dvě akce, obě ze Státního zemědělského intervenčního fondu, první
dotace je na akci "Restaurování zvonu - obnova místní tradice vyzvánění symbolizující
historický odkaz minulosti" ve výši 104.959,-Kč, druhá dotace na akci "Informační a
odpočinkové místo - obecní les Řícmanice" ve výši 115.000,-Kč. U akce Restaurování
zvonu již výdaje proběhly v loňském roce 2013 a letos pouze obec obdrží dotaci, druhá
akce " Informační a Odpočinkové místo..." proběhne v letošním roce 2014 a výdaje jsou
rovněž v rámci pozměňovacího návrhu rozpočtovány na paragrafu 1039 - "Ostatní
záležitosti lesního hospodářství".
Změna č.2 - paragraf 3349 -Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Návrh rozpočtu
0,-Kč
Pozměňovací návrh
500,-Kč
Rozpočet schvalovaný 500,-Kč
Jedná se o příjem z inzerce v obecním zpravodaji, který proběhl v době zveřejnění návrhu
rozpočtu.

Změny na straně VÝDAJŮ:
Změna č.1 paragraf 1039 -Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Návrh rozpočtu
140.000,-Kč
Pozměňovací návrh
160.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný 300.000,-Kč
Jedná se o zvýšení výdajů z důvodu akce, na kterou je v příjmech narozpočtována dotace ze
SZIF ve výši 115.000,-Kč, celkové výdaje jsou 160.000,-Kč. Původně bylo s výdaji
počítáno na paragrafu 3399 - Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, což však
z hlediska funkčního členění výdajů nebylo vhodné.
Změna č.2 - paragraf 3399 -Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Návrh rozpočtu
300.000,-Kč
Pozměňovací návrh
-120.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný
180.000,-Kč
Původně zde bylo počítáno s akcí "Informační a odpočinkové místo - obecní les
Řícmanice", tyto výdaje však byly přesunuty na vhodnější paragraf pro lesní hospodářství
č. 1039 - viz změna výdajů č.1.
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Změna č.3 - paragraf 3421 -Využití volného času dětí a mládeže
Návrh rozpočtu
0,-Kč
Pozměňovací návrh
30.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný 30.000,-Kč
Jedná se o zapojení výdajů pro úpravu a údržbu dětského hřiště v areálu koupaliště - do dne
schválení rozpočtu již proběhly konkrétně výdaje zejména na dovoz materiálu na doplnění
kačírku pod herními prvky hřiště.
Změna č.4 - paragraf 3745 -Péče o vzhled obce
Návrh rozpočtu
260.000,-Kč
Pozměňovací návrh
10.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný 270.000,-Kč
Jedná se o zvýšení výdajů na tomto paragrafu z důvodu nedostatku prostředků stanovených
v návrhu rozpočtu.
Změna č.5 - paragraf 6399 -Ostatní finanční operace
Návrh rozpočtu
203.000,-Kč
Pozměňovací návrh
54.900,-Kč
Rozpočet schvalovaný 257.900,-Kč
Na tomto paragrafu je hrazená daň z příjmu právnických osob za obec, která byla v návrhu
zapojena v nesprávné výši, pozměňovacím návrhem je chyba odstraněna.
Změna č.6 - paragraf 3111 -Předškolní vzdělávání, položka 5331 – Neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, závazný ukazatel mzdové náklady
Návrh rozpočtu
165.000,-Kč
Pozměňovací návrh
-45.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný 120.000,-Kč
Na tomto paragrafu je na položce 5331 - "Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím" stanoven příspěvek Mateřské škole Řícmanice ve výši 380.000,-Kč a v rámci
příspěvku byl mateřské škole stanoven závazný ukazatel "Mzdové náklady" ve výši
165.000,-Kč, je navrženo snížení výše tohoto závazného ukazatele o 45 tis.Kč na 120.000,Kč.
Změna č.7 - paragraf 3419 -Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5229 Ostatní
neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím
Na tomto paragrafu je navrženo poskytnutí dotací na položce 5229 - Ostatní neinvestiční
dotace neziskovým a podobným organizacím" těmto konkrétním sdružením:
- TJ Sokol Řícmanice ve výši 20.000,-Kč
- Sportovní klub Řícmanice ve výši 20.000,-Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Řícmanice ve výši 20.000,-Kč

Změny ve FINANCOVÁNÍ:
Změna č.1 - položka 8115 -Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Návrh rozpočtu
104.300,-Kč
Pozměňovací návrh
-85.600,-Kč
Rozpočet schvalovaný
18.700,-Kč
Pozměňovací návrhy vyvolají změny v příjmech i výdajích, vlivem jejich celkových změn
se snížil rozdíl mezi příjmy a výdaji a proto není potřeba čerpat prostředky na běžných
účtech ve výši návrhu rozpočtu, postačuje pouze 18.700,-Kč.
Před hlasováním dala starostka přítomným možnost vyjádřit se.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2014 s těmito pozměňovacími
návrhy:
Změny na straně PŘÍJMŮ:
Změna č.1 - položka 4213 - Investiční transfery ze státních fondů
Návrh rozpočtu
0,-Kč
Pozměňovací návrh
220.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný
220.000,-Kč
Změna č.2 - paragraf 3349 -Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Návrh rozpočtu
0,-Kč
Pozměňovací návrh
500,-Kč
Rozpočet schvalovaný
500,-Kč
Změny na straně VÝDAJŮ:
Změna č.1 paragraf 1039 -Ostatní záležitosti lesního hospodářství
140.000,-Kč
Návrh rozpočtu
Pozměňovací návrh
160.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný
300.000,-Kč
Změna č.2 - paragraf 3399 -Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Návrh rozpočtu
300.000,-Kč
Pozměňovací návrh
-120.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný
180.000,-Kč
Změna č.3 - paragraf 3421 -Využití volného času dětí a mládeže
Návrh rozpočtu
0,-Kč
Pozměňovací návrh
30.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný
30.000,-Kč
Změna č.4 - paragraf 3745 -Péče o vzhled obce
Návrh rozpočtu
260.000,-Kč
Pozměňovací návrh
10.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný
270.000,-Kč
Změna č.5 - paragraf 6399 -Ostatní finanční operace
Návrh rozpočtu
203.000,-Kč
Pozměňovací návrh
54.900,-Kč
Rozpočet schvalovaný
257.900,-Kč
Změna č.6 - paragraf 3111 -Předškolní vzdělávání, položka 5331 – Neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, závazný ukazatel mzdové náklady
Návrh rozpočtu
165.000,-Kč
Pozměňovací návrh
-45.000,-Kč
Rozpočet schvalovaný
20.000,-Kč
Změna č.7 - paragraf 3419 -Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5229 neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

Ostatní
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Na tomto paragrafu je navrženo poskytnutí dotací na položce 5229 - Ostatní neinvestiční
dotace neziskovým a podobným organizacím" těmto konkrétním sdružením:
- TJ Sokol Řícmanice ve výši 20.000,-Kč
- Sportovní klub Řícmanice ve výši 20.000,-Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Řícmanice ve výši 20.000,-Kč

Změny ve FINANCOVÁNÍ:
Změna č.1 - položka 8115 -Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech
Návrh rozpočtu
104.300,-Kč
Pozměňovací návrh
-85.600,-Kč
Rozpočet schvalovaný
18.700,-Kč
Vlivem změn se mění také souhrnné údaje v členění rozpočtu podle tříd oproti
zveřejněnému návrhu a to v části výdaje běžné se rozpočet snižuje o 625.800,-Kč a v části
kapitálové výdaje se zvyšuje o 760.700,-Kč. Údaj je pouze informativní, toto členění není
stanoveno jako závazné ukazatele.
Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen jím stanovený
objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu pro rok 2014. V rámci
paragrafů se změna v jednotlivých položkách včetně změn mezi položkami běžných a
kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Pravomoc starostky provádět změny rozpočtu
schválená na 2. Zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2010 usnesením k bodu č.6
programu zůstává nezměněna.
Výsledná podoba schvalovaného rozpočtu s komentářem k jednotlivým pozměňovacím
návrhům je přílohou tohoto bodu jednání č.2.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 2.2-28/2014 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 3 - Schválení úvěrové smlouvy na dofinancování investiční akce doplnění kanalizace v
obci.
Starostka předložila úvěrovou smlouvu s ČS, a.s. a podala k ní vysvětlení. Výše úvěru je
sjednaná na 10.500.000,-Kč s použitím výlučně na projekt „Řícmanice - doplnění
kanalizace“ a na následné budování a opravy komunikací a chodníků v souvislosti s akcí
doplnění kanalizace v obci. Čerpání úvěru je možné do 31.12.2015, měsíční splátky úvěru
činí v roce 2016 30 tis. Kč měsíčně a od 1.1.2017 budou měsíční splátky zvýšeny na
93.888,90 Kč, úvěr je splatný ke dni 31.12.2025. Starostka dala před hlasováním
přítomným možnost vyjádřit se.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
č.10637/14/LCD.

schvaluje

smlouvu

o

úvěru

s Českou

spořitelnou,

a.s.

Návrh smlouvy o úvěru je přílohou tohoto bodu jednání č.3.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 3.3-28/2014 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Bod č. 4 – DODATEČNÝ BOD - Schválení Dodatku č.2 k nájemní smlouvě s TJ Sokol
Řícmanice č.489/08 ze dne 1.9.2008 na nájem nebytových prostor v budově č.p.68 –
tělocvičny.
Starostka předala slovo zastupitelce a zároveň starostce Tělocvičné jednoty Sokol v jedné
osobě paní Evě Olešovské, která předložila dodatek č.2 nájemní smlouvy na tělocvičnu
v budově obecního úřadu č.p.68. Dodatkem by se prodloužila doba nájmu z 31.12.2023 do
31.12.2030. Důvodem prodloužení je podmínění možnosti žádat o finanční příspěvky či
dotace dlouhodobým nájemním vztahem k užívanému objektu. Starostka dala před
hlasováním možnost vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje Dodatek č.2 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Řícmanice
č.489/08 ze dne 1.9.2008 na nájem nebytových prostor v budově č.p.68- tělocvičny,
kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2030.
Dodatek č.2 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Řícmanice č.489/08 ze dne 1.9.2008 na nájem
nebytových prostor v budově č.p.68 je přílohou tohoto bodu jednání č.4.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 4.4-28/2014 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Diskuze
Starostka ukončila oficiální část v 19.45 hodin a otevřela diskuzi.
Žádný příspěvek do diskuze nebyl.
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 17.45 hodin.

Zapsala:

Lenka Kunčarová

Předsedající:

Ing. Lenka Lišková, starostka obce

dne…………………..

Zápis ověřili:

Ing. Josef Husták
Eva Olešovská

dne……………….
dne……………….

Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Řícmanice:
Vyvěšeno dne…………….

Sejmuto dne ……………..

Značka……….
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