Z Á P I S č. 14
14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 29. 9. 2016 v 18,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:

1) Technický bod – schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky.
2) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem se sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, Brno.
3) Schválení příkazní smlouvy se společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6,
Brno
4) Schválení rozpočtového opatření č. 3
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: BM-014330039446/004 se
společností E.ON Distribuce, a.s.
6) Zpráva kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení za období 12/2014 – 12/2015
Dodatečný bod

7)

Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem na změně č. 1
územního plánu obce Řícmanice

Bod č. 1 Technický bod – schválení programu zasedání, volby zapisovatelky a ověřovatelů
zápisu.
Předsedající starosta obce Libor Slabý konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva dle
prezenční listiny přiložené k zápisu, omluvena je paní Eva Olešovská a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Řícmanice a na elektronické úřední desce dne 21. 9. 2016. 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.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 14.
zasedání zastupitelstva obce Řícmanice paní Lenku Liškovou a pana Ivoše Kristka
a, zapisovatelku paní Petru Katolickou.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1.1- 14/2016 bylo schváleno.

Bod č. 2 –Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem se
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno.
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Starosta informoval o smlouvě s JMK, která se uzavírá z důvodu zásahu do krajské komunikace
při budování kanalizace.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
s Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2.2- 14/2016 bylo schváleno.

Bod č. 3 – Schválení příkazní smlouvy se společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova
1423/6, Brno
Starosta informoval o obsahu smlouvy, která se týká obstarání podkladů a projektové
dokumentace hrubých terénních úprav při přípravě stavby budoucího parkoviště. Před hlasováním
dal možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje příkazní smlouvu se společností EXACT
ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, Brno a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Starosta informoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3.3- 14/2016 bylo schváleno.

Bod č. 4 - Schválení rozpočtového opatření č. 3
Starosta předal slovo paní účetní Evě Valné, která podala k rozpočtovému opatření vysvětlení.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným občanům..
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4.4-14/2016 bylo schváleno.
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Bod č. 5 - Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: BM-014330039446/004 se
společností E.ON Distribuce, a.s.
Starosta informoval o smlouvě se společností eON, která se týká zřízení věcného břemene za
úplatu z důvodu vybudování kabelového vedení nízkého napětí.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
BM-014330039446/004 se společností E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 5.5-14/2016 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 6 - Zpráva kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení za období 12/2014 –
12/2015

Starosta informoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se
přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o
kontrole plnění usnesení za období 12/2014 – 12/2015.

Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6.6-14/2016 bylo schváleno.

Dodatečný bod č. 7 - Určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem na změně
č. 1 územního plánu obce Řícmanice
Starosta informoval o požadavcích občanů na změny územního plánu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice určuje zastupitelku dle §6 odst.5 písmene f)
stavebního zákona paní Ing. Lenku Liškovou, která bude spolupracovat
s pořizovatelem dle §47 odst. 1 a 4 a §53 odst. 1 stavebního zákona v platném
znění na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Řícmanice.
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0
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Diskuse
Dotaz občana - Víte kolik občanů se připojilo již na kanalizaci? V potoce teče žumpa. Lidi by se
měli ke kanalizaci připojit. Jaký je termín napojení občanů na kanalizaci? Ti, co se nepřipojí, by
měli doložit doklad o vyvezení fekálií. Kdo to bude kontrolovat?
Odpověď – termín na připojení stanoven není. Územní souhlas projektů přípojek je 2 roky,
předpokládá se, že do 2 let budou všichni připojeni. Pokud se nepřipojí z jakýchkoliv důvodů musí
mít žumpu. Kontrolovat to bude VAS a jiné orgány.
Dotaz občana – Pokud občan na připojení nebude mít finance, jak to budete řešit? Mělo by se to
občanům připomenout, že jim mohou hrozit i sankce za to že se nepřipojí včas.
Odpověď – občan by musel souhlasit s půjčkou od obce na připojení do kanalizace, kterou by pak
splácel.
Dotaz občana – v obci je vydaná obecně závazná vyhláška č.1/2001 čl.2 odst.4, o zákazu
přivazování psů ke sloupku u nákupního střediska. Tato vyhláška je stále platná! Žádáme, aby zde
psy nebyli uvazováni. Obec by měla vymáhat sankci za porušení vyhlášky.
Odpověď - Obec nemůže vymáhat sankci, může pouze občanům domluvit, aby tam psy
neuvazovali. Řeší se to jako přestupek na přestupkové komisi na úřadu Šlapanice, se kterým
máme uzavřenou smlouvu.
Dotaz občana - Je vyhrazený den pro pálení?
Odpověď – stanovený den pálení není, nesmíte jen obtěžovat pálením okolí. Při zakládání většího
ohně, je třeba ohlášení na operačním středisku hasičů. Pálit by se mělo minimálně. Občané mají
trvale přístupné kontejnery na bioodpad a také možnost dostat domácí kompostér. Dále můžou
využít služeb obecního štěpkovače. Štěpkování je za mírný poplatek.
Dotaz občana - Budete reklamovat chodník směrem k tenisovým kurtům?
Odpověď - Ano budeme reklamovat smlouvu o dílo s firmou.
Dotaz občana – dotaz na pozdní vyvěšení záměru pronájmu pozemku za účelem výstavby hřiště.
Odpověď - záměr byl vyvěšen později z důvodů složitějšího nastavování smluvních vztahů mezi
obcí a panem Kaiserem při společném budování hřiště.
Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 19,30 hodin.

Zapsala:

Předsedající:

Zápis ověřili:

Petra Katolická

dne……………………

Libor Slabý, starosta obce

dne…………………....

Lenka Lišková

dne……………………

Ivo Kristek

dne……………………

Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Řícmanice:

Vyvěšeno dne

12 .10.2016

Sejmuto dne ……………….….

Značka……………...
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