Z Á P I S č. 16
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2011.
3. Schválení výše vstupného na koupaliště Řícmanice na sezónu roku 2012.
4. Schválení příspěvku občanům na sportovní a rekreační činnost v roce 2012.
5. Schválení smlouvy o pronájmu kiosku na místním koupališti na sezónu 2012.
6. Schválení záměru pronájmu pozemku p.č. 698/8 o výměře 154 m2 a pozemek p.č. 668 o
výměře 50 m2 (na kterém je chata evid.č. 10) celkem: 204 m2 , vše v k.ú. a obci
Řícmanice.
7. Schválení investice – rekonstrukce rozhlasu v obci a pověření starostky k uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem.
8. Schválení rozpočtového opatření č.1.

Bod č. 1 – Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky)
Předsedající, místostarosta obce Mgr. Libor Slabý zahájil ve 20.15 hod. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice, přivítal zúčastněné, konstatoval, že informace o konání
zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řícmanice a na
elektronické úřední desce dne 21. 6. 2012. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Starostka obce Ing. Lenka Lišková je
omluvena, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis z předchozího zasedání byl řádně
ověřen a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce.
K zápisu nebyly vzneseny žádné další připomínky.
Místostarosta navrhl ověřovatele zápisu zastupitele Evu Olešovskou a Blanku Koutskou,
které s návrhem souhlasily. Zapisovatelkou jmenoval Lenku Kunčarovou.
Dále místostarosta obce seznámil přítomné s programem a před hlasováním dal přítomným
občanům možnost vyjádřit se.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice paní Evu Olešovskou a Blanku Koutskou, zapisovatelku
Lenku Kunčarovou, program zasedání :
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
2.
3.
4.
5.
6.

zapisovatelky).
Schválení závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2011.
Schválení výše vstupného na koupaliště Řícmanice na sezónu roku 2012.
Schválení příspěvku občanům na sportovní a rekreační činnost v roce 2012.
Schválení smlouvy o pronájmu kiosku na místním koupališti na sezónu 2012.
Schválení záměru pronájmu pozemku p.č. 698/8 o výměře 154 m2 a pozemek p.č. 668 o
výměře 50 m2 (na kterém je chata evid.č. 10) celkem: 204 m2 , vše v k.ú. a obci
Řícmanice.
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7. Schválení investice – rekonstrukce rozhlasu v obci a pověření starostky k uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem.

8. Schválení rozpočtového opatření č.1.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 1.1-16/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 2 - Schválení závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2011.
Místostarosta předal slovo Lence Kunčarové, která sdělila přítomným, že nebyla obdržena
žádná připomínka a podala ke schvalovanému závěrečnému účtu vysvětlení. Před
hlasováním dal místostarosta možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Po skončení kalendářního roku 2011 byly údaje o ročním hospodaření obce Řícmanice
souhrnně zpracovány do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních
operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo
možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jím zřízené příspěvkové organizace
Mateřské školy Řícmanice, okres Brno venkov, příspěvková organizace.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
Hospodaření obce za rok 2011 bylo přezkoumáno Krajským úřadem JMK dle zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn po dobu 15 dnů od 14.6.2012 do 29.6.2012 na
úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce uzavírá projednání závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2011
v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Kopie závěrečného účtu je přílohou tohoto bodu jednání č.2.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 2.2-16/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 3 - Schválení výše vstupného na koupaliště Řícmanice na sezónu roku 2012.
Místostarosta seznámil přítomné s výší vstupného pro sezónu koupaliště v roce 2012, výše
vstupného zůstala stejná jako v předchozím roce 2011. Před hlasováním dal místostarosta
možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny vstupného na koupaliště pro sezónu roku 2012:
Vstupné dospělí:
celodenní 50,-Kč, odpolední 30,-Kč.
Vstupné děti:
celodenní 30,-Kč, odpolední 10,-Kč.
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Permanentky:
440,-Kč, děti do 15 let 220,-Kč.
Osoby se ZTTP, předškolní děti a občané starší 70 let mají vstup zdarma.
Občané starší 70 let musí u vstupu nárok prokázat dokladem totožnosti, jinak jim nebude
vstup zdarma umožněn.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 3.3-16/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 4 - Schválení příspěvku občanům na sportovní a rekreační činnost v roce 2012.
Místostarosta seznámil přítomné s výší příspěvku v roce 2012, výše příspěvků zůstala
stejná jako v předchozím roce 2011. Před hlasováním dal místostarosta možnost vyjádřit se
přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2012 v rámci „podpory rodiny“ poskytování
příspěvku pro rodinné sportovně rekreační aktivity pro občany obce Řícmanice za účelem
využívání areálu místního koupaliště. Výše příspěvku je pro rok 2012 pro dospělého 170,Kč a pro dítě do 15 let 100,-Kč, od 15 let 170,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 4.4-16/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 5 - Schválení smlouvy o pronájmu kiosku na místním koupališti na sezónu 2012.
Místostarosta informoval o návrhu nájemní smlouvy. Před hlasováním dal místostarosta
možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem kiosku na koupališti a nájemní smlouvu s panem
Petrem Lajcmanem, Malhostovice 63, Tišnov .
Nájemní smlouva je přílohou tohoto bodu jednání č.5.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 5.5-16/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 6 - Schválení záměru pronájmu pozemku p.č. 698/8 o výměře 154 m2 a pozemek p.č.
668 o výměře 50 m2 (na kterém je chata evid.č. 10) celkem: 204 m2 , vše v k.ú. a obci
Řícmanice.
Místostarosta předložil přítomným mapu katastru nemovitostí s vyobrazením dotčených
pozemků. Jedná se o pozemek, na němž se nachází chata č.e. 10. Pozemek již byl
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pronajímán, je však potřeba uzavřít novou nájemní smlouvu s novým majitelem chaty
č.e.10 v k.ú. Řícmanice. Před hlasováním dal místostarosta možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout pozemek p.č. 698/8 o výměře 154 m2 a
pozemek p.č. 668 o výměře 50 m2 (na kterém je chata evid.č. 10) celkem: 204 m2 , vše
v k.ú. a obci Řícmanice.
Situace pozemků je přílohou tohoto bodu jednání č.6.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 6.6-16/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7 - Schválení investice – rekonstrukce rozhlasu v obci a pověření starostky k uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem.
Místostarosta předložil přítomným zastupitelům 3 obdržené nabídky na vybudování
bezdrátového rozhlasu v obci. Vysvětlil, že nabídky se cenově liší, ale kromě nejnižší ceny
je potřeba prověřit také parametry nabízených komponent rozhlasových systémů, kdy
existují značné rozdíly v kvalitě a životnosti. Před hlasováním místostarosta dal možnost
vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy s firmou s nejvýhodnější
nabídkou na dodání bezdrátového rozhlasu s tím, že před uzavřením bude informovat
zastupitele a zašle jim konečnou verzi smlouvy.
3 obdržené nabídky jsou přílohou tohoto bodu jednání č.7.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 7.7-16/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 8 - Schválení rozpočtového opatření č.1.
Místostarosta předal slovo Lence Kunčarové, která seznámila zastupitelé s rozpočtovým
opatřením č.1 a návrhu převést do fondu oprav nájemníků bytového domu č.p.221 v k.ú.
Řícmanice jednorázový příspěvek ve výši 92.200,-Kč. V roce 2010 proběhla investiční
akce – výměna oken bytového domu č.p.221 v celkové výši 819.795,-Kč. Následně obec
podala žádost o dotaci z programu „Zelená úsporám“, žádost byla zamítnuta, proto obec
pro část nákladů ve výši 312.595,-Kč použila prostředky z fondu oprav. Na počátku roku
2011 byla žádost podána znova a žádosti bylo vyhověno. Obec obdržela dotaci ve výši
599.400,-Kč, dofinancování akce z vlastních zdrojů tedy představovalo 220.395,-Kč. Z
fondu oprav bylo použito více, než bylo potřeba dofinancovat z vlastních zdrojů, proto by
se měla do fondu oprav vrátit částka 92.200,-Kč (rozdíl výsledného dofinancování
220.395,-Kč a prostředků stažených v r. 2010 z fondu oprav ve výši 312.595,-Kč).
Místostarosta dal před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje rozpočtové opatření č.1 a převod do fondu oprav bytového
domu č.p.221 ve výši 92.200,-Kč.
Rozpočtové opatření č.1a tabulka k zdůvodnění výše příspěvku do fondu oprav bytového
domu jsou přílohami tohoto bodu jednání č.8.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 8.8-16/2012 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Diskuze
Místostarosta ukončil oficiální část ve 21.00 hodin a vyzval přítomné k diskuzi.
Příspěvek do diskuze nebyl.

Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 21.00 hodin.

Zapsala:

Lenka Kunčarová

Předsedající:

Mgr. Libor Slabý, místostarosta obce

dne…………………..

Zápis ověřili:

Eva Olešovská
Blanka Koutská

dne……………….
dne……………….
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