
ZÁPIs č. 12

r2. veř€jnéIo zásedá ní zastupitektva obceRícm.nice
konaného dne 22' ó' 20ló v l7,30 hod' v zsedací mktnosti Komenského 68

1) T{hnickýbod schrálcníovčřovatc|ů7nphu. proct@t zdedáni a j menoráni

) ]  sťh.J ien '  l  Čeh i  /c \ér|J  obce Ř ' !ma1 i .e  7  '  IoN:o|5
3) schváleni úěerni závělky příspěvko vé o lean izac e MŠ Řicmfuicczařok20l5a

hospodáiskébo Dlslcdku MŠ Řcmmicc 2 rok 20] 5
'{) sclr!álcnizávěrečnéhoúčtuobceRjcmeice2rol20l5
5) schválcni víupného na kouFaliště Richeice pr selóíu 20|ó
6) sch!áleni zjněru píJnájÍu PÓ,enkú pdŤť i. ó'2/].ó'2l4' 652/5 vk'ú fucmmice
7 '  s l t l J |e .  ' r t ' Ls  o  Íe/L '  n l  ' ' o 'podq ien|  obce Ř lna ' i .e  /a .o . :o  r 'aÚo  |oF|\v j

limou BILANCE ALFA s.r.o.
N '  ý| - .  j Ien ' . '  l  jpU ' lo  \dru len '  ob . i  d  I  e/ i sLo\\ch  o| ] " r i l . . '  / '
9) schváleni výšeškolného vMŠ Řicmanic.
]0) sch!áleni nájcmcc a s nim sjednÚou sÚlolvu o plonájmu kiosku na koupališli pm lebi

ll) schváleni zpúsobu prcdeje zájencúm o pozcmck pďc'č' l0]9/l v k'ú, RicÍanice
l2) sch!á]eni snloulJ-o zřizeni!ěcného biemcnc č' BM.ol'1]]00]3579/00l se společnosti

E'oN Česká republika. s'r'o,. IČ] 257 ]] 59]
l]) sch!áleni smIolvy. |0400I |37l/o0l o sm|ou\é budouci o 'izeni věcného břcnene se

spoleěnosti E'oN ceská rcpublika.sj o'. Ic: 257 ]] 59l
14) schváleni Dobodyozněně smlouly ě 9255920782 D se slá'ninj l.o iden rc^'oF

bydleni o po sklnuti dobce na výŠavbu náj emí ich btlú
l5) schvá|eni píspěvku na sloí pÚ občan! Řicmanic V fuce 2016

|6) schvá|eni sm|ouvy o beáplal|rénr pievodu poŤmlů pďc'č, l000 a l02l vk'ú'
Řjcmuice s .eskou republikou Llřaden pro za{uŇvánj !e véc(h najel{olých. územni
pEcoviště Brno. Přikop l l. ]02 oo|]mo. lČ: ó9797l l l.

Bod č' l T.chÍický bo.t'9chvál.ní pro8Bnu as€dá.i. rolby zp'sovat€|ky 3 ověřov'relú

Přcdsedajici slďosla ob.e Libol slabý konsIatoval' že je přilomno 7 č|enů zíupíekNa dle
plezeněni |istiny piiložené kzápisu a zsupnekNo jc tcdy usňišenischopné' In|omace o tonáni
zasedáni by |a ̂ 'cřcj nčna ía úředn i desc e obecniho úildu Ric man ice a na elektrcnické útedni
dcscc dne l5.6,20ló zápis z piedchoziho 6edáni by|iádnč ovčřcí a zvelejÓěn na úiedni desce
obec niho úřadu a na el eklronické úředli dcscc ' ( áp hu ncb! ]t vaes.n} ádné da |ši připoninkl

zas1"Phe1s^'o Úhd RiLnanice s.ht.ili|o aýřavle]e úpisú o pl úéhL ] 2 a\edúni as|upite]sýa
ob.e RícnauL| paní E\\1olešoýskoú a F"d zdeňkd )1!Í! atPi\o|a1elk" paní Pelrú Kdto]ikaý



Yýlledek h|ÚováÍí: Pro ? Prol| 0 zÁÍžetse 0

Utí.r.!| .. !'l l220ló ty|o t.tÝ.|dó'

Bod .. 2 . s.hý!|.í| ú...úÍ lý.ňy ob.. Řl.o.'|.. á fuL '0 t5

ť!!ú.4J24s!!j:
za'lQi|els^o ob.e schýaluje úč.hi láýé|ku obce Ricnanic. 2a Fo fuk 20l5

Páli účemI podá]á t úč€t.í ávěrce qsvětlcni' Přcd hlsovinim dal stárosta nožnost !''jÁdňt se

vÍledckb|NovÁn|| Pro 7 Prcli 0 zdržc|i se 0

Ut.d.!í č' 2J. 1220ró b}|o ..hÝ.l.ío.

B.d č. 4 ' s.tví|dí lý..cč..ho ú.r! obc fu.EÚh. á rok 2ol5

PÚi úč.tni Poda|a i}svědmí k ávěre.nému útu ob.e a Ďk 20|5' Pied blMÝinim d.] slsBl.
možnoŠ Ý'áďit 9 pílomnýn občdún'

ťfu!.!!Es!!!!
z$fuPn.lsfu obc. Řícwice scfualuj. úúreéÚ úL,e! obu ŘiňÚice a rct 201 5'

l.d .. ! - s.!v.t.'| ú..rD| lý.rky p'tP.vlov. orsili''a Mš Ři.D..h. á nl rot5 !
hopodtř'tlto výt|.dku Ms Rl.ot'i.. u ro|. 20|5

Pei účetni porta|a \Tsvét|en' t 'ič€bi zivěE a k hospodáiskému rý|edk! MŠ rysÝět|mi' Př.d
h|Mýánin dal s1aŇ moáost !'i'dňt ý přilomným občaÚn'

Ei!ú]g!Ea.
zÁluPilektýo obk Řirhnie ýh\bluje účethiúýértu u hoqúdáistj\ýled.* }lš ňkka,lc'

výs|cdel hIlsovlnI: Pro 7 Přori 0 zdÍže|i s€ 0

UlĎBdl č. lJ- r'016 bylo BbÝl|.!o.

výllld.khlAovíIí: Prc ? PŤoli 0 zÁrž.n.G 0

Uu*!| č. 4.+12/'016 by|o Ňtv.!dó'

l d J  ž r  z 4 ú 4 d b L .  D d ř ' . e ó



Bod č' 5 . s.hvál€íi stlp!ého D. koup.liílč Rím'trice pro gónu 2oró

slmsta inlomolal o měnách v návrhu vstuPnóho ía koupališté pro szólu 2016' Před
hl4ovánin dal momosl lr:jádřit * pnlÓmným občanům'

Náv,fushtseni:
7jluPilehtva ohce Riňahj.e schý.hie ŇLPsi na kauPaliště p/olelhi Šezóhú 201ó

výsledek bl oÝúni: lro 7 Proli 0 zdrže|ise 0

UJn6aí č' 55.r,D0l6 bylo sbvá|.!o.

Bod č- 6 ' s.hiá|eni ziněru pmlájbu Fú.nkú p.rc. č' 652,R. ó52l'rl 652/5 lkú.

slďosta infomoval o chyíaném záněru výslavby na pozemcich pďc.č' 652/3, 652/4. 652/5' Pled
hlasovánim dal možnost $jádiil se piitomýn oběmůn,

Nliwh ushesehí:
zlsfuPne!ýýo ohk Řiorunke schýahk zó,"é| P|ofu,jnu pap'nků pÚc'č 652/3' ó52/1 65 2/5
Ik|' Rícno|ice:a účeleh ýybldaýdhi hfu,iÍuŇniho hřiýé nd,ěchto Po:encich

výslgd€k h |asováíi: Pťo 1 Přoti 0 zdrže|isc 0

Uú*rí é 6.Gl2Ž0!6 by|o *búl.m.

Bod č' 7 . s.hYá|cÍí sb|oulT o překubÚ Íospo.lař.ni obc€ ŘicD!tri.. a rck 2oró
s tuditoBko! 6mo! BIl-ÁNcE ÁLFAs.io.

stďoso infomoval o !ýběru spolcčnosli, kteni bude zajišťovat přczkun hospodaření obcc z rok
20I6. Pied hlaso!]ínim da|nožnosl vyjádin s Pílomýn občÚúm.

Náýthu!nesení:
zaý"Pi|ektýo abce Řichúhice schýaluý zóúď yafujhot! ÚheÚi po:enk! ý tL ú' Řichanj.e
Par. č, 91lJ/2 2' 9']0/2a 9]a/! 9'

výsl.d€kh|asováíi: Pro 1 Prcti 0 zdrik|ise Í|

uié6í č.1J-|2nÍú bylo sbvÁl.Ďo.

Boil í 8 ' scbvi|elí vÍupu Ílo sdmže.í ohci a Deilkotý.h oÍg.niz.cí zs.

staroía infomÓval o opělonénr zďueni tobÓtÓ bodu na po8rm velejÓého zafipilelsN4
protoŽe je piesvědčen o sprámoíi tohoto koku, pokusil sc ziskat finančni prcsaedky ?jiných



zdÚjů' než sÓ dě|Ó doposud' MoŽíost dota€ až 90% na pfuj.kovÓ dolonm|4É a lechnickou
připŘW prcjeklú. Možnost n.ilédnlli do da|abázé dotaěnich pro8mú' z nicbŽ * búe č€.Pat'

Ň'ý|h Bnes.ni:
zas||aiklsŇo rbc. Řicmnne schýalúe Ňup dÓ sPollfu obci o ú:i't.\ých ýEanifuÍ' z's.' ý
sídln Na sidhich 1935' 767 0] Kroněií:'

výsl.d.k b|NovÁÍI: Pro 5 Pmti 0 zdr,e|is.2

Urngí ě E&lt,Dr6 t!|.o Btv.|.!a

B.d é 9 . s.hvt|.ri výš. .ko|'ého v MŠ fu.Dl.icc

slms1. inlomoval o |ob. Že výš. školnébo * po cclých 8 retú |un8ovlili naši šlo|lry leněÍila'
součls: ni|dady na žitajsÚ 968.. Kč ía l n.s.c. D.ešíi Š*o|ft čin. 300.. KČ/l nési.. NáÝh
výš. Školného je 400,. Kč na ž-{o' ledy Týšeni o l00'' Kč běsičně'

NAvh usnesehl'
zls1uPilelstýo úca Řícfuni.c lchýaluje ýiši škÚlného ý t,!Š Ři.nunbe '!0a.. Kč/] nlsíc, Plal"os|
.dě,, fusld|ó od l zóři20ló'

výď.d.k hl$ováIí: Pm ? Přoti 0 zd.žcli sc 0

Um*!i č. 9.9'122016 by|o 3ctv.loo'

Bo.l é r0 - s.ivt|.ď új.Ea . š ún 3j.dI!!o! .n|oun o pnlijno |.iG|.! .. |.o!!did

st.losE obc. infÓnov5] o došlých nabidkách ájemců o ponójeE kjosku . o aěniich Ý€
snlouvě o prcnijmu kioslu. K lonuto bodu prcbÓhla obsáhlá dkkue' týkajIcl9 spol.č.ého
prvod koupoliště a mistlich sporroúí' Př.d hlevánim dal noŽnGt v-wjádii| k Přitomýn

N!!ú.!sJl3!9!!!
z6|ýPi|ekrýo obi lickani. ýhýalúe snloBu o pronl'jnu kioshl s plnen Pelreň L4jcnar.Ú
Po\'ě.ruje ýMla k PodPisu snllo^,.

výs|.d.l hl.soviíi: lm 7 Pmri 0 zdtž.|i 3e 0

UJI*.i č. 10.10 . 12'ž016 by|o !.bvído.

Bod č. r r - s.hvó|c!í způ.obu predcj. 2dj.E.ún o pú.b.l Dtrc..' lol9/l v |Lú. fu.n.lie

sbrosta infomolal o dvou ájcncich.a neř€jn.ný zíměr prcdeje pozen&u' ZÚtupiElstvÓ ý
dohodlq že knéÍi.n pÚ pÚd.j po&nů! blde íejv}'šši mbidnud coa a $uhls svěsýň
btenenem' v dislEi ý Ěšilo oPBva plofu ía hrmici s porcmlem P.E'č' 648/l . v'!tFu]o Ž ni.



že plol opúvi budou.i kupujicí' zájfrci bldou vyráIi k Podáni nabid€l. Před l 6o!díÍ't dsl
mož'oí Úádiit s pň|omým ob.eúm'

NÍ'vh Meý,í:
zaltuPit?Is^Ó ob.. \dn'ahae plo bnénuň Fonťic po?nú]! p'č' l0I9 l ý k ú ŘirnÚi.e
q\rííi @\ou Mbídhl ^bi"Eii ůiýIÍ4 :a l d. jc 500 Kč podhínkou poJpLu !Dlo^, b|d.
ýuhl6 laPujiciho s ý\ěúifl bÍ.ň.fi.ň : dnýr.lý :ofubnétha \'odnilb lok11 |c.lo,ci pod inlo

výsl.dek b|'soviDi: Pm 6 Prcti 0 zdř'.|i 3. 1

U'!ódí č' ll'll. 12 /10'6 by|o fhÝ.l..o

Bod č. 12 - sctví|.nl sí|ouvy n z|l,.n| 1ř.néh6 bt.n... Í, iM.0l{3!00]8579/00' !.
!pdl.&o!lt E,oN Č.!*l Íep!b|ll', íío. |Č| 25' ]t 59|

starcs|a iďomola] o obghu snlouly' Pted hlaovánim dal ýaroía nožnoŠ !'jádiit se

N.jwh usresdí:
zúfupne|sfro obk Řbfune ýhýaluk sňlo!ýl o zři?ni ýěcného bře@ne ý č' BM'
0]1330Ba'79/001sespol.čnoýi E'o|í c.sÍú kP,lbl iko sr'o. rČ:25i 33 591

vý!|.d.kt|aoviIi: Pro 1 Proti 0 zdÉ.li s. 0

ufiú| L |,'|7" |2nuó brb *bÝ||.no,

fu .. l3 . s.bÝ.l.'| sňto!Ýy .. ! 0400| l!7 |/00! o !n|ouv. bldoýcí o ztt'n| Ý.ú.hn
bt.Dd. c.po|.čúútí E'oN ČBlú r.p!b|lkt.t'io'. tČ.2.' 3J 59|

stmsta infomoval o obsa}u smlouvy. Pt.d h|.Šo!ánIň dal slďoía moŽnoý \)'jáďit *

NÍ'Ýh uýaýhi:
ZaýuPil.lýýo obce Rícnanicl schýahlie sn]o|ý! o:íi.aniýěchéha břenene se č'
]0.|00I1J71/a0I se spal.]:hos|i E,o}ý Čald k,ubl1ku' lr o'' IČ: 257 33 591

výdedek hllsovÁíí: Pro ' Prori 0 zdtž.|i!.o

U.!do| l l!'t:| '2D 01ó b'|o *bv.|..o

Bod ř' 14 - s.núk.l Dotod' o ú.n. .ó|n!, č. n55,07E'.D * sÚrnfu ío!.l.u l@Úi.
tydl..í o pojk,rú i doba .. ť.l.vb! !.j.o.kb b'tú

t u  ' r  z \ i 4 lú ' .  DeD l e r 6



starcsla předal sloÝo atupiteli panu zd.ňku ^lcxovi. heď inlomola] o schvaloyflé Dohodě'
Pied hl6onitrin dal staroía možnosl vyjádřil ý PňtomÍm občmúm.

ltivh usn.sení:
zúfupnekfro ofue Ři.fuiČ. Í.hýdlnj. ĎnhDíh o :hěné snloi\) é 925592a732 D se sniaiň
lor.|en roýje bnleni o Nsblnn|i <lo|rcl n ýjýaúu nújeD",ich b),ú

ví!|.d.Lt|Úot{trí: Prc 7 Proli 0 zd.ž€li s. 0

Uu*bi a. 14.14 - 12016 bylo !ctval.!o,

Bod š. 15 . s.bví].Ii přbp.vlu ít Ípon Dm ob..!y fucbrni. Ý M. 2ol ó

stalosla infomoval o finmčni podpoio frlínIch obÓMú, kteři si zakoupi p€mmenlkl na

Náýth Ú!ňele.í:
zaýupi|ek^o obce Ríchaniťe !.h\Iluj. přisl1^tk ru lr)orl yto občai! RíchahiČ a lo fe ýýšj
!50'. Kč pro.!éi do lel \ék a Jaa'' Kč p|o ýa^i l' lll d dolpélé' jaq' Kt pro seniory s|a|ši 70

výď.dek h|Úování: Pro 7 Proli 0 uÍže|ise 0

Un*!i č. r5.r5 . 12l'016 by|o !Cht.!.Úo'

Bod .. ló s.h!i|.!i sE|o!l'.- o bEúpLrtrén pi.fodu Pď.Btn plEě. lolD i l02l Y Lú.
ŘícEui.e s č6kou FplbIi|ÓFÚř.d.D lm aíulotilín r. t..eh E.j.tkorúcb' úrbli
pŘdli.tě Bmq Pňlop tl'3o2 ooBfuo. lČ: 69797! l t

sesE infomolal o obsanu snlou\y' Picd h|Úoýilim dal Šmía noáost \ ádňt se

N^rh uskesení:
zdýúpiklýú rbe Řhrunice yhýa|uje sňlolýu 0 be,i,latné,, Přeýofu yahkú paťc é' 100a a
l02l ý kú' Řícfuhjce s Č{taú llpub|ikaÚ Úiellhl !ýa a6h1po\únin \v ýécech hajelkoviťh'
úkhni pru.Óýišti Rrna' Příkop l l ' 3a2 \aBn) k.: ó9797 ) ] 1

výsled€knbovdÍi. Pfu 7 P.oii 0 zdÉ€li se 0

Uu*!i ě 16.ré u/'oló bylo sbv.|.!o.

občm Š dotuo\ál na *hláloi !"slaýb}'obrubnitů kolm jeho dom[ By|o mu odpol'ěZno. ž.
ob€. bmá oánit.k. al€ jeíě s na mistč slfiovi rzdálemsl obrubnikú od donu.
občd ý dollzowl m sré poád.!l.y \e měně úzcmniho pl]áíu. Bylo m. odpo\'érc.o že jeho
pofudavk' jsu aloany do balitú ačň' z.čnou * i.Šil běhcm měsice saú



obča!-* doB2ova] m ŇUPmv.lé plmialé ]*ai plochy B}lo mU odpovéŽe0o. Že e'jme by|
ďLoli*rát upobměn na špahý stsv pomm. ale ÚeJýile !e teŠml vThibá'

z*ýě.
staroú poitěloÝrl přítoEúýfu a úč8t . ukobčit zsedá!' ve t850 nodi'.

z!p*la: P€traKablická 
z/1,ť.//4.

d,"..8,.7.,.?-o-.{6

u,[+rt,* 9\..2c1P....
\

zveíej lo na úIednJ á el€l.fon'cké úfudli dsce obce fucmice|


