
ZAPIs č. l0

10.weřejného zasedáni Zaýupilelstva obce Rícmanice
konaného dne 29. j' 20]6 v l9,00 hod. v zasedací mís1nosti Konenského 68

I) Tccbnický bod schvú|enj o!éiolaIeln zápisu' prcgEnu asedáni ajmeío!áni

2) sc hlálení Dzpoďového opatic n í č, 4 provedené ho súro slou '
]) schvá|ení lozpoÓtu obce Rícmanhe na rok20tó
a) schťá|ení Přikaaí9llouu Šespolečnosti BlueFon s,I'o.. sc síd|em Bubenská

42 l /j. l70 00 Praha 7. lČ: 28798oj 8 o dotačnim managemcntu prcjeklu ..Likvidacc
BRo ! obciŘícmanice..

5) schválení 9nlouvy o nájm! pozehku p,č' 9rlo/ l 9. 9rl0/2 0. 940/22 !I'úŘionanicc

8od č' l 'I. €cllnickÍ bÚd - 3ch\'Iťni nrDBnlmu ̂ scdúni. \oIbr 2!I'isovatcIk! l o\čřor!te|u

Přcdscdajici ýďoŠa obce Libol s|abý konstatoval, Žeje piilonno Ýšech ? člcnú zdtupilelýva dlc
PEzenčnilislin}pňloŽenékzápisuazaýupitehtloictcdyusfujšenischopné.lnfomraceoLonánj
zasedárri by |a zleřej něla na úicdň j des ce obecí jh o úiad u Ricnan ic e a na e lck|on i.ké úře{tni
desce dne 22' ].20ló' záph z piedchoziho zsedáni b],l řádnč ovÓlen azýeiejněn na úřcdnl desce
obecniho úřadu a na c|oktbnické úředni desce. K 7ápisu nebYlY lzneseny žádné dalši piipohinky'

!!i!!!!-!!!!!!s!!!!!,
zasluPilékfuo obt. Ríc onice ýhyah,je p|opan z"s.tlá"í, oýěioýdlele nipiŠn o pňběI|" ]0'
z.seddní usl,lpi'e|stýa obu Řlcmniťe Pano zd.nkÚ ÁIlÍ4 a paií Blo"kl Ko4lskol,
znpiÝýalelku paní P.||k l<nloli.kon.

výsl.dek h|asoyáni| Pro 1 P.Úli 0 zdÉ.lisc 0

Usn.s.nlč. l't.10/2016by|oschvá|eno.

B.d ř.2 schYn|cni rozpoótovóllo op.třcni ě' 'l Dro\edeíéhÚ ýnroíou'

starcía podal krozpočtovéňÚ opaticni lysvčtlcni |,icd h]6orlnin dal moŽnosl l!ádtn 9

zo\lupilel\bo obce Íhvaluje ruQačlově opalř.níč' 1

výs|edek hllsováni: PÍo 1 Pmti 0 zdrie|isc 0

Usn.scní č' 2.2' 10/2016 by|oschyáleno'



Dod č.3 - schváleni rozpočtu obce Ři.náíic. ňl.lk20l6

stalosta infomoval o jedné něně oproli ^'cicjnčnénu návÍhu Íozpočlu na strmč píjmÚ á
lý&jů' Před hlasosínim da| nožnost {ádiil ý pnlonným občanům'

ť!!!!!!.!g!!!!!L
zaslryilelsrýo obu Řícha,i.e sthýnluk fuqočel obce ŘIchd,ice m .ok 2016 se uě"ah'i
ý plijhrh hdý,knI FrueruÍ,! a00a položI@ 12] l o 180 0a0'. Kě ha 3 3a0 000,. Kě, ýe ýýlajích
Úaýýš.n{ pa.aeraÍu 2J2l o l80 00a'. ]<č 

"a 
280 000í Xč.

výs|edck hlasoráni: Pro 7 Prod 0 zdfželise 0

Usnés€ní č.33. |0/2016 b}|o $hvá|cno'

Bod č. 'í . schv:ileňi Přikýni \m|ÚUD se snol.inosti Blue Fort s.ř.o'' s. sídl.m Buhcňská
'l2ll3' l70 00lrah! 7' Ic: 28798058 o dotaónin! n.nagenenrÚ proj.klu ''Likridacc BRo

sttroía infomova| o obsahu smlouvy ý spo|e.nosLi Blue Foí. týkajíci s do|ačnihr
manlgenentu a pétiletého nroniloringu obdrřné dotace po celou dobu Udržnchosi dolace' Před
h|aso!ánim da| nrožnoý r]'jádřil sc přitonný'h obča!ún'

Ni!!l!-!!!!s!!r!!
zdýupile|shD Ób.e ŘÍ.úd,i.. s.hýulnje ?říhazúí lhtlowe spoleěioýí Blrc Fo|l s.Lo. o
do|ačnin lfuIaBenE|hl p|oj|A|u'.Li^| |tlocP BRo ý obci Říchnni.."'

výs|edek hlasování: PÍo 1 Proti 0 zdržc|ise 0

Usí.s.nI č' 4'4-10/2016 bylo schváleno'

8od č' 5'sch\álení snlouYt Ú nliinu pÚ'.úktr p'ř- 9'l0/l9' 9'10/20,9]022 r k'ú Ricnxni.o

slaosta infomoval o iádné aeiejněnén zá]!ěru obce o prc!ájnu výše Uvcdcných po&úrú Na
lento záměl Íeagolala pani Pavla stejskaIová' Dále ýtroía sebámil piíonné s obsahen nájemj
sn|ou!y. Pied hlasovánifo dal núžnos 9jtidřil $ přitomuýnr obóanům'

zaýuPilebtvo obce Rí.nonn! s"nouýu o nójnu púentii p.č. 940/19' 91an0' 910/22 ý k.ú'
Rícno,ice s paní PaýIo| sl.kkaloýou, kle|ó je přílohol loholo lgPkni d poýěi4je srarcsfu

výsledek hlasovnni: P.o 1 Proti 0 zdřže|is. 0

Usl6.ni č. 5.5J 0/20l ó bylo shYáleno'



občm se doi'olal.jesllifráobecjižzřizený tBnsparentni účeI' Pm ímsra mu nalÓ odpověděl.
že loje v iešeni s ceskou spořil €Inoua,s' a dojcdnáMji scpod@bnosú, napřik|ad.jeíli budou
zlcicjňovány i pIaty měínmců obce. Následně se ledla diskuse s občany o 1élo problenaice'
Pan skrcsta roněiinlbmoval. že se plánujc na íijnlácb obce Uledeni uÝ' ruzklikávacibo
Íozpočctu' kde budou občeé viděl průběžné čeŤáni ruzpočtu obce'
oběan požádal pana stďoíu o píse'nný souhl$. kle.i obdř.la obec od vodárenské a's..
k napojeíí splašto!é kana|iacejeho domu do kmalizrce deí'ové Pan starosla přislibilqdáni
loholo dokunrentu lšem obéanůnr' ktcrkb s lo $ká'
oEan se dotazolal. v j akén slád iu j so u ádosti o dobci ía investični ďc e ..aíávka a piechod.,
|tÍou v!ti2!je |á cÝfus a s' Pú slao$aodpověděl, že in|omace.jestli obec dotaci7i5kÁ bude
piibliŽně v polovnrě dubna |etošniho Íoku. ažo pokud by obec dotaci íezis|ra|a]jsou na lyto
inlcýični 3tcc pcni7. vyč|cněny v ro7'oi:lu obce na rok 20lo'
Pln staÍosl! in|omrova|' že běhen něsice květua bude sus JMK opnlovď kÍaiskou silnici
\ mŇe no\e opE\e|eho chodr'|u l"p.o'| t"\i"\c /bmj 1ici
občo se in|omoval. ! jató t.izi jc úpiala lteghu ířechy v u|ici Na vyhlidce a úp.ava kmemé
zidky na pfulějši stMě, Důvodem je zn6nadňujici pújezd louto ulici' Pm nGtoíďosla
odpověděl, žeje podepsána dohoda s majilchn nenroviloíi. kerý by měl v dohledné době piesalr
stlechy upravil' Paí staÍosú odpověděl' Že svdhjako přektižka se proalin n€řcšil'
oďmoJm'] '  /e  po 'a  I  Jobe!  oop 's /ado{|  o  7me1)  v  I  fmr 'm f |an lobce .  |n| imo.d|5e '
jestli nubude vyho!ěno' Pmi 2aýupne ]k! Li ško vá odpověděla' 'f, mrěny v úzetmiD plánu obce
jsou l současné době l ieŠeni a Čeká se minro j i|ré i na \'}jádÉn' dolč€ných or8ánů' Dále se obÓln
doteoval.jeslli se budou unht.ovat obrubniky kolemjcho plolu á plyno!é připojkJ' ujeho domu'
Pe slďoŠa od po věděl. Že tÓtÓ seješlě néiešilo občÚ sdé|n, žeje proti nénru sepsá pelice a Žc
se lÝká ]eho cbovu z!éie ! obci'
občo se dotŽolal. jal dopadl audn obcc 2a Íok 20l5, ía což mupÚ slarosla odpo!ědé|. že
lýsledek auditu n€niiešlě ním.
slarcsla infomova|občany. že piišti vciciné zaíupnckNo budc dřive, ját pÓ téch měsicich'
občansdčlil,Žcjc!|a{nikcňpo7cmku cesly. ílcháZjici se a removitostninristDicb občeů a
ná v ún)slu nabidnout obci tento pozemek k odtoupeni. aby nemo o bý'1Zbláněno vslupu
k obdanům k jejich donům'

zÁ\íÍ
starosra poděkovál přitonným za ú|ast ' Ukonči| 2sedáni ve ]9''10ho.tjn.
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