Z Á P I S č. 11
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 19 . 10. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení záměru prodeje nemovitostí domu č.p.43 a pozemku parc.č. 10 o výměře 153 m2
(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Řícmanice.
3. Schválení rozpočtového opatření č. 6.
Dodatečné body jednání:
4. Předložení a projednání zpráv ze zápisů kontrolního a finančního výboru.

Bod č. 1 – Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky)
Předsedající, starostka obce Ing. Lenka Lišková, zahájila v 19.00 hod veřejné zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice, přivítala zúčastněné, konstatovala, že informace o konání
zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řícmanice a na
elektronické úřední desce dne 11. 10. 2011. Dále konstatovala, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Zastupitel Ing. Jiří Doležel je
omluven. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis z předchozího zasedání byl řádně
ověřen a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce a
k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka navrhla doplnění programu o bod č.4 „Předložení a projednání zpráv ze zápisů
kontrolního a finančního výboru“ a informovala, že u bodu jednání č.2, kde se podle
zveřejněného programu měl schvalovat prodej nemovitosti č.p.43 včetně pozemku a kupní
smlouva, bylo při přípravě podkladů na zasedání zjištěno, že novým zastupitelstvem nebyl
schválen záměr prodeje nemovitostí, navrhla tedy bod č.2 programu změnit a to na
schválení záměru prodeje nemovitosti č.p.43 a pozemku parc.č. 10 o výměře 153 m2 v k.ú.
Řícmanice. Starostka navrhla ověřovatele zápisu Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého,
kteří s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého, zapisovatelku
Lenku Kunčarovou, program zasedání doplněný o bod č. 4:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení záměru prodeje nemovitostí domu č.p.43 a pozemku parc.č. 10 o výměře 153 m2
(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Řícmanice
3. Schválení rozpočtového opatření č. 6.
4. Předložení a projednání zpráv ze zápisů kontrolního a finančního výboru.

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 1.1-11/2011 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

stránka 1 / 3 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11 ze dne 19.10.2011

Bod č. 2 - Schválení záměru prodeje nemovitostí domu č.p. 43 a pozemku parc.č. 10 o výměře
153 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Řícmanice.
Starostka zopakovala důvod pro schválení záměru prodeje nemovitosti č.p. 43 a pozemku
parc.č. 10 o výměře 153 m2. Informovala, že se našel zájemce o koupi za cenu 1.500.000,Kč. Poté navrhla hlasovat o schválení záměru prodeje předmětných nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí domu č.p. 43 a
pozemku parc.č. 10 o výměře 153 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Řícmanice.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 2.2-11/2011 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 3 - Schválení rozpočtového opatření č. 6.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové a ta podala vysvětlení k rozpočtovému
opatření č. 6. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6.
Rozpočtové opatření č.6 je přílohou tohoto bodu jednání č.3.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 3.3-11/2011 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 4 - Předložení a projednání zpráv ze zápisů kontrolního a finančního výboru.
Starostka předložila přítomným zastupitelům zprávy z jednání kontrolního výboru a
finančního výboru. Vysvětlila přítomným, že s činností výborů byli zastupitelé
seznamováni průběžně na pracovních zasedáních a opatření navržené výbory již byla
provedena, přesto je vhodné zápisy i takto oficiálně předložit. Informovala o pořízení nové
úřední desky a o novém způsobu zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce bez
osobních údajů. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení přijatá kontrolním a finančním výborem
obce.
Kopie zápisů kontrolního výboru a finančního výboru jsou přílohami tohoto bodu
jednání č.4.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 4.4-11/2011 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Diskuze
Starostka ukončila oficiální část v 20.00 hodin a vyzvala přítomné k diskuzi.
Nikdo z přítomných nevznesl námět do diskuze.

Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 20.00 hodin.

Zapsala:

Lenka Kunčarová

Zápis ověřili:

Eva Olešovská

Předsedající:

Ing. Lenka Lišková, starostka obce

Mgr. Libor Slabý
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