
 

 

 
 

Usnesení 
 

Výpis přijatých usnesení z jednání ZO č. 18 Řícmanice  
ze dne 14.6.2021 

 
č. 156 – 18/2021 
 

ZO schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Řícmanice 
za rok 2020 

č. 157 – 18/2021 
 

ZO schvaluje roční účetní závěrku obce Řícmanice za rok 2020 bez výhrad. 

č. 158 – 18/2021 
 

ZO schvaluje závěrečný účet obce Řícmanice za rok 2020 s výhradou a 
přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 
 

č. 159 – 18/2021 ZO bere na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2020 
 

č. 160 – 18/2021 
 

ZO schvaluje opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Jednotlivé body jsou uvedeny 
v samostatné příloze. 

č. 161 – 18/2021 
 

ZO schvaluje poskytnutí dotace Junák – český skaut, středisko Axinit, z.s. 
ve výši 12.000,- Kč 

č. 162 – 18/2021 
 

ZO schvaluje poskytnutí dotace T. J. Sokol Řícmanice ve výši 20.000,- Kč 
 

č. 163 – 18/2021 
 

ZO schvaluje poskytnutí dotace SDH Řícmanice ve výši 20.000,- Kč 

č. 164 – 18/2021 
 

ZO schvaluje poskytnutí dotace ZO ČSV Bílovice nad Svitavou ve výši 
7.000,- Kč 

č. 165 – 18/2021 ZO schvaluje poskytnutí dotace Kolejová, z.s. ve výši 5.000,- Kč 
 

č. 166 – 18/2021 
 

ZO neschvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci 

č. 167 – 18/2021 
 

ZO neschvaluje poskytnutí dotace na podporu Linky bezpečí 

č. 168 – 18/2021 
 

ZO schvaluje poskytnutí dotace Unie ROSKA – reg. org. Roska  Brno-
město, z.p.s. ve výši 5.000,- Kč 

č. 169 – 18/2021 ZO schvaluje poskytnutí dotace Archa Řícmanice, z.s. ve výši 5.000,- Kč 
č. 170 – 18/2021 ZO schvaluje vstupné na koupališti na sezónu 2021 
č. 171 – 18/2021 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021  
č. 172 – 18/2021 ZO schvaluje smlouvu na pronájem kiosku na koupališti 
č. 173 – 18/2021 ZO schvaluje Dohodu o prodloužení vodovodního řádu  
č. 174 – 18/2021 
 

ZO schvaluje smlouvu č. JMK 071288/21/ORR s JMK na dotaci realizaci 
projektu „Ovocný sad Řícmanice – následná péče“ 

č. 175 – 18/2021 
 

ZO schvaluje výběrového řízení na akci „Rozšíření systému separace 
odpadů – obec Řícmanice (technologická část) 

č. 176 – 18/2021 
 

ZO schvaluje výběrového řízení na akci „Rozšíření systému separace 
odpadů – obec Řícmanice (stavební část) 

č. 177 – 18/2021 
 

ZO schvaluje dohodu o vzájemné součinnosti při vybudování veřejné 
technické infrastruktury - Hutárek 

 
V Řícmanicích dne  
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Mgr. Libor Slabý 
    Starosta obce  


