
ZAPIs č.1ó
16. veřejného zasedání zastupit€lstva obce Řicmanice

konaného dne 26. 10' 2016 v l8'30 hod' v zasedací místnosti Komenského 68

Program:
1 ) Technický bod schválení ověřovatelů zápisu. programu zasedríní a jmenovrirtí zapisovatelky
2) SchváJení příkazní smlour,y s paní Er'ou ČechtickoLr. SedleČko u Soběslavě 3. 393 0l

soběslav. IČ 6l47l l94
j) sch\álení pÍodeje čásli pozemku parc. č' ó52,5.652 ó \ k'ú. Řicmanice
4) schváleni společného projelrtu s pannerskou obci DoI.né salib)' v rámci prognmu

přeshraniční spolupráce Intereg V-A Slovenská republika Ceská republika

Bod č. l Technický bod - schr'áleni prrrgramu zaredání, !'olbt'zapiso\'atclk)'a ovčřo\'atelú
zápisu.

Předsedající starosta obce Libor Slabý konstatoval, Že je piítomno 7 členů zastupitelstva d|e
prezenční listiny přiložené k zápisu a zastupite]stvo je tedy usnášeníschopné' lnformace o konání
zasedáJtí byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Řicmanice a na elektronické úřední
desce dne l9. 10.2DI6. Zápts z píedchozího zasedání byl iádÍě ověŤen, uložen na úřadu a bude
zveřeJněn na úředni desce obecniho uiadu a na elektronické úřední desce' K zápisu nebyly
vzneseny ádné další připominky.

Nlivfh usnese í:
zaslupitelsÍvo obce Řícmanice schvaluje naýňený pfogfom, oýěřoýalele zdpisu o p|trběhu 16.
zosedóní za,lupitelstýd obce Mcmanice pdna lva Kfis|ka a pafia Zdeňka Alexu, zapisoýatelku
Dani Peíru Katolickou.

Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 0 Zdrže|i se 0

Usnes€ní č. 1.1- 1ól20l6 bylo schválcno.

Bod č. 2 _ Sch-vá|eni pňkazni smlour'\ s pani E\ ou cechtickou, sedlečko u Soběstavě 3, 393
0 l  soběs|a\ .  Ic :  ó I J7 l t9 . |
Starosta informoval o smlouvě. jejímž předmětem je zajištění výběrového ňzení na akci ..Přechod
pro chodce v Rícmanicích na návsi'.

Před hlasováním dal starosta moznost qjádřit sc přitonrným občanům' Byl vzjtesen dotaz' zda
příkazni smlouva jiŽ by'la před 14 dny zaplacena' Starosta odpověděl. Že ano a doplnil, že
zastupitelstvo tento bod nemuselo schvalovat.

Nliýth usnesehí:
zgstupilelstuo obce schýalúje smloLvu s poní Eýou Čechlic*ou, Sedlečko u Soběslavě 3,393 01
soběslqý' Ic 6147l194 a pověřuje starosÍu k jejínu podpisu,

výs|edek hlaŠování: Pro 7 Proti 0 zt|iželi se o

Usnesení č. 2,2- 16/20ló bylo schvá|eno.
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Bod č.3 - Schválení přodeje části pozemků parc'č. 652/5' 652/6 v k.ú. Řícmanice

Starosta informoval o pozemcích, l.teré jsou předmětem prodeje. Před hlasovráaím dal možnost
.lTjáďit se přítomným občanům.

Před hlasovráním dal starosta moŽnost\Yjáďit se přitomným občanům. By] vznesen dotaz na
tlaÍ.ostanici, zda bude napájet pouze multifunkční hřiště. stalosta odpověděl, že ano.

Nóýrh usnesení:
zostupiÍelstýo obce Řícmanice schvaluje prodej člisÍi pozemků 652/5 d ó52/6 o Úměře 23m2dle
přiloženého geomer ckého phihu společnosti E-ON Distribuce' a. s' d poýěřuje sruÍosly
k podpisu s,,tlouvy, Cena p l m' je 350,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7

Usnesení č.3.3- 1ól201ó bylo schváleno'

Přoti 0 Zdřželi se 0

Bod č.4 - schválení společného projektu s Partnerskou obcí Dolné saliby v řámci
přeshřaniční spo|upráce Interreg V-A S|orcnská repubIika.Č€ská repub|ika.

starosta iníomovď o plrínovaném investičním projektu' Před hlasoviiním dal možnost

programu

lýádřit se
přítoÍnn]fun občanům'

NlÍýf h snesení:
zastupitelstvo obce Řícmanice schval uje

d) předložení žádosti o NFP za účelem rcalizace projektú ,,Lidoýé pece pfo pfezentaci
kulturního dědictýí na území pd nelských obcí DoIné Saliby a Řícma ice" kterého cíIe
jsou v souladu s platným ú1emním plónem obce a plathým progÍafieh ýeřejného rozýoje
a sociólního roxvoje.

b) zabeqečení realiadce projektu ý souldďu s podmínkami pomoci
c) zabeqečení finanč ích prostředků na spoluJinancování realizovaného projektu ve uýši

Íozdílu celkoýých ýýdajf. prcjektu a posk!,ý utého NFP ý so lqdu s porlmífikami pomoci'

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrže|i se I

Usnesení č. 4.4-1612016 bylo schváleno.

Diskuze:

Dotaz občana _ v zápise č' 14je chyba v počtu hlasujících mohli bystejí opravit?
odpověď ano, opravíme na správný počet členů'
Dotaz občana _ Bude se opravovat chodnik na ulici Husova'je v dost špatném stavu.
odpověď aÍro, tento chodník mrime v plrínu opravit.
Dotaz občana _ budou informace o výstavbě hřiště na skínkách obce?
odpqYěď _ ano budou, jiŽ jsme občany informovali ve zpravodaji č.2120|6 a 6.6'2016 na
stránkách obce je člránek o multifunkčnim lřišti i s vizualizací'
Dotaz občana mohli byste umístit před obchod iďormační tabule, aby občané neuvazovali psy
u obchodu' coŽj9 v rozporu s lyhJáškou?
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odDověď ano, umístime je tam, sjednotlivci budeme řešit domluvou. zastupitel p. Alexa
doporučil p. starostoú' aby v pŤipadě, kdy byl občan opakovaně upozoměn na porušoviárú obecní
yyhlrišky (uvazovíní psů u obchodu), byl tento přesfupek postoupen oRP Šlapanice.
Dotaz občana _ zda se s!íle řeší odstranění p1otu na obecním pozemku v ulici Tyršovo ruí\ďí?
Qdpg!*! _ ano, obec k tomuto plotu dala nesoůlasné }Yjáďení.
Dotlz oEana _ r€klamace na trčící dníty ze země, kteÉ zůstaly po odstranění starých €l. sloupů
odpověď _ ano' budou odstraněny.

závěr
strrosta poděkovrl přítomným za účast a ukouěil zasedá!í ve 1935 bodin.

z^Wla. Peťa Katolická

PředsedajÍcÍ: Libor slabý, starosta obc€

Zápis ověři]i:

Ivo Kristek

Zveřejněno na úř€dnl a
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