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3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice 
konaného dne 12. 1. 2015 v 18,30 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 

 
 
 
Program (v konečné projednávané podobě):  
 

1) Technický bod – schválení programu zasedání, volby zapisovatelky a ověřovatelů 
zápisu. 

2) Schválení návrhu hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Zateplení 
obvodového pláště a výměna oken a dveří, Kulturní dům Řícmanice, Masarykovo 
náměstí 35“. 

3) Schválení změny počtu členů finančního výboru a jmenování zbývajících členů 
finančního výboru.  

 

Bod č. 1 Technický bod – schválení programu zasedání, volby zapisovatelky a 
ověřovatelů zápisu. 
 

Předsedající starosta obce Libor Slabý konstatoval, že je přítomno všech 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 5. 1. 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.  
Starosta navrhl ověřovatele zápisu zastupitele Lenku Liškovou a Ivo Kristka, kteří s 
návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenoval Lenku Kunčarovou. 
Starosta před hlasováním dal přítomným občanům možnost vyjádřit se. O slovo se 
přihlásila Lenka Kunčarová, která jako občan vznesla k zastupitelům návrh na změnu 
počtu členů finančního výboru ze 3 členů na 5 členů a jmenování dalších dvou členů 
paní Dagmar Effenbergerové a zastupitelky Lenka Liškové. Návrh odůvodnila tím, že 
obě navrhované členky mají přímé zkušenosti s vedením hospodaření obce – paní 
Dagmar Effenbergerová jako bývalá paní účetní obce a paní Lenka Lišková jako 
odstupující starostka, která vedla hospodaření ve své funkci.  Zastupitelé s návrhem 
souhlasili a proto starosta obce provedl změnu v navrhovaném programu a zveřejněný 
návrh programu doplnil o bod č. 3 – „Schválení změny počtu členů finančního výboru 
a jmenování zbývajících členů finančního výboru“. 
Starosta dal opět přítomným občanům možnost vyjádřit se před hlasováním o 
technickém bodu č.1 

 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schválilo ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice zastupitele Lenku Liškovou a Ivo Kristka, 
zapisovatelku Lenku Kunčarovou, program zasedání: 

1) Technický bod – schválení programu zasedání, volby zapisovatelky a 
ověřovatelů zápisu. 
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2) Schválení návrhu hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Zateplení 
obvodového pláště a výměna oken a dveří, Kulturní dům Řícmanice, 
Masarykovo náměstí 35“. 

3) Schválení změny počtu členů finančního výboru a jmenování zbývajících členů 
finančního výboru.  

 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1.1-3/2015 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 - Schválení návrhu hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Zateplení 
obvodového pláště a výměna oken a dveří, Kulturní d ům Řícmanice, Masarykovo 
náměstí 35“. 
 

Předsedající starosta informoval přítomné o proběhlém výběrovém řízení, Výběrové 
řízení proběhlo dne 7.1.2015, členy hodnotící komise byli místostarosta Ivo Kristek, 
předseda kontrolního výboru Zdeněk Alexa a paní Eva Čechtická, která organizovala 
výběrové řízení na základě uzavřené příkazní smlouvy. Výzva k podání nabídek byla 
zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce obce ve dnech 19.12.2014 až 
7.1.2015 a zároveň byly obeslány tři firmy k podání nabídek. Nakonec z oslovených 3 
firem nepodala nabídku ani jedna, ale přihlásily se dvě další firmy, jejichž nabídky 
splnily veškeré požadavky a byly platné. Jediným hodnotícím kritériem v souladu 
s podmínkami poskytovatele dotace OPŽP byla cena.  
Místostarosta vyzval paní Lenku Kunčarovou, aby vyhledala výsledné hodnocení a 
přečetla přítomným výsledné nabídky. Vítěznou nabídku podala firma KOMFORT 
a.s., sídlem Křenová 72, 602 00 Brno, IČO 25524241 s cenou 2.153.000,-Kč bez DPH, 
cenou včetně DPH 2.605.130,-Kč. Druhá nabídka byla firmy FRAMA, spol. s.r.o., 
sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno, IČO 44961219 s cenou 2.197.600,-Kč bez 
DPH, 2.659.096,-Kč včetně DPH. Předpokládaná cena byla 2,2 mil. Kč bez DPH. 
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se.  

 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje návrh hodnotící komise pro výběrové řízení 
na akci „Zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří, Kulturní dům 
Řícmanice, Masarykovo náměstí 35“ vítězného dodavatele firmu KOMFORT a.s., 
sídlem Křenová 72, 602 00 Brno, IČO 25524241 s cenou 2.153.000,-Kč bez DPH, 
cenou včetně DPH 2.605.130,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo 
s tímto vybraným dodavatelem. 
 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2.2-3/2015  bylo schváleno. 

 

Bod č. 3 - Schválení změny počtu členů finančního výboru a jmenování zbývajících členů 
finančního výboru. 
 

Starosta dal po předchozím návrhu hlasovat o změně počtu členů finančního výboru ze 
tří na pět členů a o jmenování zbývajících dvou členů paní Dagmar Effenbergerové a 
zastupitelky Lenky Liškové. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným 
občanům. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje, aby finanční výbor byl pětičlenný zbývající 
dva členy paní Dagmar Effenbergerovou a zastupitelku Lenku Liškovou. 
 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3.3-3/2015  bylo schváleno. 

 

 

Diskuze  
 
Starosta ukončil oficiální část v 19:30 hod. a vyzval přítomné k diskuzi. 

 

Závěr 
 
 
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 20.15 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Lenka Kunčarová                                                                 dne………………….. 
 
                         
 
Předsedající:       Libor Slabý, starosta obce                                                      dne………………….. 
 
 
 
 
Zápis ověřili: Lenka Lišková                 dne………………. 
 
 
  Ivo Kristek                  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………. 
 
 


