
 

 
 

Usnesení 
 

Výpis přijatých usnesení z jednání ZO č. 20 Řícmanice  
ze dne 18.10.2021 

 
č. 182 – 20/2021 
 

ZO schvaluje dotaci ústavu V růžovém sadu, z.ú., Komenského 4, 664 44 
Ořechov, IČ: 266 05 601 ve výši 10 000,- Kč. 

č. 183 – 20/2021 
 

ZO schvaluje dotaci společnosti SANUS Brno, Kotlářská 902/51, 602 00 
Brno ve výši 5 704,- Kč. 

č. 184 – 20/2021 
 

ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 400 v k. ú. Řícmanice o výměře  
37 m2 manželům Janě a Rostislavu Šafránkovým za celkovou cenu  
29 600,- Kč. 
 

č. 185 – 20/2021 ZO schvaluje Směrnici č. 1/2021 pro vedení účetnictví a oběh účetních 
dokladů.  
 

č. 186 – 20/2021 
 

ZO schvaluje darovací smlouvy mezi obcí Řícmanice a panem Kamilem 
Kaiserem a pověřuje starosty k podpisu této smlouvy. 
 

č. 187 – 20/2021 
 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: BM – 014330056995 
/ 001 –ADS se společností EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
 

č. 188 – 20/2021 
 

ZO schvaluje Dohodu o podmínkách realizace technické infrastruktury, 
jmenovitě jde o prodloužení splaškové kanalizace o 28,8 m a vodovodního 
řadu o 60,5 m v Řícmanicích, v lokalitě V Horce pro zásobování stávajících 
i budoucích RD pitnou vodou a odvodu splaškových vod. 
 

č. 189 – 20/2021 
 

ZO schvaluje Dohodu o podmínkách realizace technické infrastruktury pro 
stavebníka pana Kamila Kaisera, jmenovitě jde o sběrač splaškové 
kanalizace o délce 171,70 v Řícmanicích, v lokalitě Na Štukách pro odvod 
splaškových vod. 
 

č. 190 – 20/2021 Usnesení zastupitelstva obce Řícmanice o vydání změny č. 1A Řícmanice 
Zastupitelstvo obce Řícmanice 
1. konstatuje 

- že změna č. 1a územního plánu Řícmanice není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, v platném znění a se stanovisky dotčených orgánů, 
ani se stanoviskem krajského úřadu, 

2. rozhoduje 

- o vypořádání připomínek, jak je uvedeno v odůvodnění změny č. 1a 
územního plánu Řícmanice,  

- o vypořádání námitek, jak je uvedeno v odůvodnění změny č. 1a územního 
plánu Řícmanice, 

- o vydání změny č. 1a územního plánu Řícmanice,  

3. ukládá 

- starostovi obce jako určenému zastupiteli, zajistit zveřejnění vydaného opatření 
obecné povahy na úřední desce obce a dále zajistit všechny kroky následující 
po nabytí účinnosti změny č. 1a územního plánu Řícmanice. 
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č. 191 – 20/2021 
 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 

č. 192 – 20/2021 
 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt DT117d8210H Podpora 
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášené MMR ČR. 
 

č. 193 – 20/2021 
 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt DT117d8210A Podpora 
obnovy místních komunikací v programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova vyhlášené MMR ČR. 
 

 
V Řícmanicích dne  
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Libor Slabý 
    Starosta obce  


