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1r. veř€ j nóho zasedáníZastupitehtýtobceŘicmánice
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dle 10' 5' 20l6 ! 19.00hod'v zasedaciňistnostiKomenského
68
Technický bod- scbvá|eni olěio valelúáp hU.prog@ u zasedd]ri
aj ncno!áni api sovalelky,
schváleniro4oebvéhoopatřcnič,l p(vedeného
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sk)trm
knjen]
\ztahujicise k tétodolaci
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])
2)
3)
J'
rl

Bod .' l TťlhnickÍ bod

sch\álcnípnlBrlm! Z!s.dáni. \olbr 2pj!o\llclkv x oYčřov,tclú

j č|enú
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45|upilelk}
Lva o]eŠovskáa
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úi.dnides.eobecníhoúřaduRicmanicea n! elekÍonickóúlednidescednc]' 5' 20l6. Zápisz
piedchozihozscdáni b'|iádně ověiena zvctejněňna úřednidesceobccniho
úfudu
a na
e|cktonické
úiednidesce K zípjsunebý|ý\znesen)'ádnédalšiPiipominlt'
!!fo!.]!:!!Š!gú
zaýwiletýýo ob.. Říc]nanbe ýhýalnj. iÚtfunj pr\Erah' ověřoýdle!? zóph| o p,ilbžh| !]'
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hhsoráni|

Přo 5

Proli 0
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Usn€ s eDič.1'l. Ir20lÚ byloscbYáleno'

Brd č.2 schy:ileni.o/počtoróho
oDntřeli č'] Í'ruv.dcnóhoÍnroíou.
starcslapřcda|slotopaniúčehi.
kleráŇdala k rozpočlolóň u opllienivysvětlcíí,Před
h|aso\áninr
dal možnoílrjádňl se piitomnýmobč.nůnr'
Nliý|h Ňlese"í:

zashQil.lsbo ob.. '.hhl,j.

ruqočlol opdlt.nÍ .. l '

Us!6C!i š.22. 1112016b!|o scb!{l.!o.

Bod č.3-schlá|tnilc.šži|éhork|.du 25|]00..Kč.lo sF|cčDosliXTsEKoLoG|E.

s'io'.

sEÓsu PiedalsloYojednatelisPoleěnosli
plnu lng.Mar(! MllŇofi. jednatelispolďÓosli KTs'
kteď in|omo\a] Atupile|e a \liéjíosl o ch)$!íých áměEch a dů\odu Ýlo'eni peněŽitho
lkladu25 0o0..Kč.Před h|asoránim
da|nDŽnoslr,ljádřilse přitoniým občÚúm.
Nriwh usn.seú:
'
ziý"pilel'tú ob.e Rína1i. schýohj, peněžil! ýklad 25 000'. l<ča .oýněži Pieýz.lí záýa.l,
L. lpla.eníloho|o ýAlodudo záAlodnlho ^n lóhl lpolečnotri líTs ERol oGIE, \.|'o. se !idl!"|
Hnnúo\nda l1'óóa 3a zo\!á1Ía'IČ28Ia912 n Pděřljť \!a,oýn'ob! u.ini! z, ob.L
RI.hÍniN.joko\polečniAa \Pokčndýi IIs EKoLoclE. \.|.d' ,d!^t|é\ |ín|o \o,ýi\.jt.t
p iý,í úko"!, zejninn uěi"il podpis ?he,d,ého prohldšenl.ýkajícíhos. ýkldtloýépoýnÚosti

Usl6éli .. 33. l1/2016bÝ|oscbvtleÍo'

Bod č.'| . scbyáleniánčfu Í.odcjc po,Cnku parc'č' Iol9/l \ k.ú.Ři.búicc
sbosta infomoul o pojercÍén ájmu o koJpi 'oholo poaú\u' oMfu * Plal. zd.4fupirelé
!édi,o kle!énpoTnku hl6uii' Ti odpo!čdÓ|i'
Ž! Úo. Nlis|edné
obče hovotjlo s]eduudá|osti.
kle!é se !'ka]v pmdeje loholo pozenrku' s'!rcý! jeho infonbace doplnil. Pied l so\1'nim dal
možnoslvÍádiil ý pílomným oběÚún,

Nnwh
"shése,í:
z{;l;:r:i:lýo
ofueŘícmfte s.hýdlnjezóúět?fun pueftk pa|c.č.1019/1ý k.ú.

UslegeÍic.r.4l1,2016 by|oscnv{bno.

Bod č.5. schrlléňizáměro pronájmuliosk! n| tolDilišti\ ohci ŘicnaDic€ '
o 'oň' )e iďo L'di rcl' i. /iměrcm obce pfuúieň
l |elniÝzónč'Pied h|Úo\in'm d"| Í","oí ' i Bdhi.'.

znýnpnel\fuoob.? Řicňolice :ch1alnjeúněr prc|ájnn tio\Lu na tonpaliýi v Řícnahicich
po dobup|oýozukoupalií1ěý leÍníýzó,ě 2016'
výslci|.kh|!soYání:
tro 5
Usneseni
č'5.5ll/'01ó bvloschvá|cno.

P.oti 0

zdÉ€ l ise 0

Bod č'6 ' schlá|eníríupu obcc Ricn'anicedo sdřuženiobci l neziskorlch org'ni'a.i! z.s.
starcía in.omova| o nově aložinémspo|ku,jchoŽ cilenrje snahaziskávánido1aci..přino
zB.uselu.. ledy doIacina inveíičníakce.na kteréncni možnóziskal penizez národnich,či
eqopskýclr zdrcjů Před h|asoÝjnnn da| nožnosl q.ádnt se přioníýň ob.aĎůn' zaíupilelka
BlanlQ Kouská. uledla ií|omace o lon] Že jednatlé sdn'eni obci a nezisto]'}cb orEanizaci.
2's'' liguuji i ve spo|ečnostech,
tleréjsou v liklidaci' starostasdělil. Žc od pei KÓutské
nozjělo to hlavni' Že ariněni jednalelépEcuji v dolačniaEenluře.klcrá funeuje ú ]0 okú a
úsÉšně
mjištuji$im kliellim na &oněřiŽsku,ale íejenlm. dooce náÍodnii euopské'slejně
lar. jaro jc pio nás zjišťujiagenlu.yz ndšeho
proú
regionu'Nás|edněse diskutovalo
o důvodech,
víoupit'
do sdruž-€ n i
činikolil'
!!i!!!!-!s!!E!L
z*luPnekrýo obd Řlcfuhi.é schýdlfuje*lu?

stueh Na 'idtóch 193s, 7670l fuoněřiz
výaléd€ kh|alováni:

Pro ]

n s1tol^|obcía

Přoti 0

"ezistoyjth

oryanizoci, Ls.' ý

zdÉc|ise2

Uslose.ič.ó.6Jr,0ró n€ b y |oschvÁleĎo
'

Bud č. 7 schválcni Dřijcti dotacc zrozpočlu Jihonorl\ského k.ljo zdotlčníholiiulu
''PodDora rodinňé poIilik! nn úroýni Ú|'.i.' ! porřřťni ílrosQ'kpodpisu sm|ouvt
s Jihonorlvskýn křljtn \ilhÚjicí st lr ló1r dorlci.
slaÍoíain|omolal o podnrinceschvá|enipřijeti dolaceod JMK z dotačíihÓúu|u '.Rodimá
jVK pied podpisem
politika''.kleroujsne ziskali !c !ýši 25 000..Kč,.|btoschválenipoŽaduje
smlouly' Ptedh]óovánimdal moŽnosl\}jádii! sepiilonnýnrobčeům'
!!!!!ú!!!!2!L
zasÍlpílehtýo obce Ríg"anicl schýalnk přÚúí rlokte z Jihoh'ofuý'kéno kmje z do|aěního
|ilufu,'Podpom fudihhě pr|ilik!.."u ú|aýnibbcía Poúřúe slaros,'k podpfu snloný!.

výsledekhlasoláni:

Pro 5

Prolj 0

zd.že|ise0

Usn.s.nič.7'?l1/2016by|oschvíleno.
Bod č.8 - schfá|ení$n|ouvt o zřízenirěcnéhobřononť sc st'oltčnoýiR\!E Distribučni.
slďoía piedložil smloult o zn2eni !ěcnéhobř.ncnc na po7emcichÝe JlatnicIvi obce z důvodu
piel oŽky p|ynunubé pň budováni kanali zee. snrlouvaj e přilohou loholo boduj edi áÚi.

z"srupi|.lslýoob.. Ří.,Mie Khw|,j. súlouý o xíuní ýě.fuhobř.ň.fu ý společností
B|vE Difl.ibačdíslužb},s.Lo''
výsl.d.kb|á'oráDi:

Pro 5

Pfuti 0

zdrže|ik 0

U3n6.!i. 8.&l12016 by|o!cbt{|GÍo'

ob{m s ii|Ómolal,jesl|ijejiŽ připÉlenadokulentacc.kr!á lovo|ujevýjiňku'týkajiciý
splall.ové
kÚdizace prcjehodún' slfusta odpovcdě|,
Žl je lllo áleŽiloí yjednáni'občm
.ovněžvaesl dotaz,lýkajicis plánovaného
chodniku! |okalitěNa vyhlidce.slmsta a
nistoslarosta
infomovaliolechnickém
řešeDi
rclli7.ceclrodnikl'Byl vznesenidouz' iestli*
plánuje vodovodni připojta do Iáo lokalit'' slalosta odpovědél.žev suÓasné dobés límlo
nepoč
itá ale polud budevypsánarhodnÁdolocc'lak by selotorealizolalo'Následněse
diskuto\€lo o tccbnickémleŠ€ni tohotoznměru'
občánlá Ýn$lá doúz v jalém $ádi! je jcji íížnoslía zápŇh z prostorudeŠbvékÚalizce.
ktenívede pies jej ípo&nek' RoÝněŽuvedl{ 2o nd lodťzřeni, Že sousedé.ad j.jbn pozemleú,
l'ljživaji futoka.alizacijlko splďkovou'Pofudouh' obydolyčniobčmé
dolÓžili'jď li*vidují
spl6ky' MistoímŠa odpověděl.Žes rculo 7áhžnoíi již abFal. ale zdoj ápachu s nezjislil'
Uledl' žeby bylo vhodnéstálajicí klna|iaci Pmvčn|á pomci kmeového syíéb\ což*
doposudneProYedlo.prtože l.lo áležitostjcšo ncbylo i.š.ba se všemi?6!upi€li. aby iešeni
odsoúlsili. neboť* jedná o piob|énM sulrcných pozencich' Na lo reago\d Ňpnel
zdměk Ale\a ř je lo Y komp.t.nci obce ! i oslohi 76NPíe|é * shodli M Iom.žeb) ob.. něla
obče upozomil m poštoz.íý' .o1. zbudoýÚý chodíil. .apoli h6ičstéámjnici' shsb
odpo\'ěděl.ž€ * totoja řeŠi'
obča s' íěžolal m no\ě 2hďolené 'bEdli na htbib\ č.Poukďo1a] na neodbonézbudoráni a
na bezpďíost pii jeho užili. Mísloímsta odpovědě|.Ž. námiúy občeůjsou opiímčié.a že
pch}'bila áotovilelská fima ' zfrěslmnci obce. ttti z'bmdlí ibstaloyali, všé9 iiž Éšifomou
obče poádal ledfii obce.aby p!ácoýňik obcc. k|cď úá na slďoý údŽbuzeleně.nepouŽival
hŤbicidni připElty v nist€ch. kdc lo ncni vhodnó' sbloío odpovědél'žcto jiŽ s pncoEftem
obče vaeí dolaz kdt budezpfuvoŽňčíolarkovišlě 2! |olbá|orim hiištěm-slms1a odpo!ěděl.
žestav€ b ni Pololeniná ob( jcn na podhhdpmkovišlě.
nikoli! na l]nálnipoYrch.To se
v součanédobě vťiaje' PÍotonelŽes uÍčitÓíllloi. kdy se bude noci ParkovištěqrrŽival'
obcanse dotlaYa| na součásný
í!v rco|'ZŇCoúobusovi61á!ky ! |okďilěna Štukách.
slďoía
ptí'adné
odpověděl.
žese čekána ro7-hodnuli
o
dolícina lulo investični
akci'
obče vbeí dote ía úklidÝozovék
! ob.i' stdÍostd
odDovéděl.
Že! dohled!é
do* budeúklid
obča.}á se dolŽov.l' na moŽíosl zbudováíi zpomllovaclch píků na komunjkacich v Óbci' Na
íutop.oblenaliku rcagovali 6luPilc|.. Ž. jc jiŽ adlnó psponiacc doplaujlo aďeni a obec se
linto budenadále abýval,
oběe 9 infomoval.ja} pÍoběh|inl.mi
dudilza Íok20l4' c|enkafinmčniho
ýbofu simoía
jej
Malá odpolěděla že plovádě| linančnivýbor ! j. íáh ve l.&i mzpacoýjni. žev&šina
pnponinek byla $učanou účetni
dohled]ina. mpňlcla'
Da]šiobče vh€sl doraz na staYsudifu z rk 20l5' odpovědčlaúč.diob.q žeaúit je Ýe f&i
dotoneoýinj'
občm ý doba\ a]. *dy * bude shťalolal ziýút.ÓÍý tičclob.€' slmsb odpolěděl. že{ měsici
občaíta si Šeo\''. í. přiíup jÓdíoho Ž plllčilú nd koupáliŠli\' *óně 2015' kdy nea}Ioóil

pmli nládeži, která skil.a|a do vody v mhtech, kd€ p|avala,a kde byl vyh@en proslor po
plavce' spláÝ.e koupaliŠlězdeněk Álexa upozomil. Že l mistrcb. kde se ská}alo,je to povo|enoa
žádnýproslor pm plalce vyhÍuen neni.Zj]@ skáláni jc jcn v době kondičnihoplaváni' občaÍla
sj lakéstěžovala
na zavřenýkiosekY dobépfuvozukoupaliŠtě'
sprálce odpověděl.
Žesi
pŘvděPodobně
sPlellasczónu.prcloŽcv sczóně20l5 k lomulojiŽ ncdocháze|o.
občÚta s tinlo
občankaupozonila, Že na chodniku kolem býlaléhoúřaduneuslále pekuje osobli aulomobil'
Maj ilel von j iž byI nčkoli krát ob. fuy Dpozoměn' alc neieaguje.občré žádajj. aby obecni úiad

sraroía poděkovalpřiÍonnýn za účal(' ukonči|zasedánive20,30hodin.
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