z^PIS

č.18

obceŘícmanice
18.veřejného
zasedáníZastupitelstva
Komenského
68
konaného
dne 19. 12.20|6 v 18,00hod.v zasedacímístnosti
Program:
a jmenováni
zápisu,programuzasedání
1) Tecbnickýbod schváleníověřovatelů
zapisovatelky.
pronájmu
po7en.u parc'Č'I0Is Iv k'ú.Řicmanice'
2) Sch\álenizáméru
obecního
provizoriapro lok 2017
3) schváleníplavidelrozpočtového
Dodatečnýbod
příspěvkuve výši20 000,-Kčpříspěvkové
organizaciMateřskáškola
4) Schválenífinančního
KlcmánIce

5)
6)
7)

schváleníRozpočtového
opatřeníč'8
na období2017 2018
Iífonnaceo rozpočtovém
\"ýhledu
politily
obceRicmanice
schváleniPlánurozrojcro.Jinné

Borl č.l
zaprsu

.l.echnickÍ _
zapisor'attlk1'
a ovčřor'ate|u
bod schválcníprogřamuzascdání'vo||r1.

Žeje přítomno6 členů
zastupitelstva
dle
Předsedající
starostaobceLibor Slabýkonstatoval,
je tedyusnášeníschopné'
Informaceo konání
prczenční
listinypřiloŽeÍé
k zápisua zastupitelstvo
úředni
zasedání
byla zveřejněnana uřednídesceobecníhoúřaduRícnanicea na elektronické
desce
byl řádněověřena zveř€ j něn na úřední
. zápis z pÍedchoziho
zasedání
descedne 12'12.2016
připomínky.
žádné
další
obecníhoúřadua na elektronické
úřední
desce'K zápisunebylyvznescny
N|iýth usnesení:
ZastupiÍelstvoobce Řícmanice schýúIilooýěřovatelezópisa o průběhu 8' zaseddnízastupitelstýa
obce Ríemanicepana Zdeňkd Alexu a pani Iýo Ktislkd, znpisoýatelkupaní Petru Kdtolicl|ou'
výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželise 1

Usnesení
č'1.1-18/20l6byloschváleno.
pozcmkuparc.č.l019/1r'k.ú.Řicm*nicc
l]od č.2 Schrálenizánrčrupronájmuobecní}o
cenuneměl
starostainformovalo původnimzáměrutentopozemekprodat'aleza požadovanou
přítomným
občanům.
dal možnost
lTjádřit se
nikdo zájemtentopozernekkoupit.Předhlasováním
N|iýth usnesení:
Zastupitelstýoobce schvlluje zdměrptonójem obecníhopozemkuparc'č.1019/1v k.tL
Řícmanice.
Výs|edekh|asováni:

Pro ó

Proli 0

Zdržélisc 0

Usncsení
č.2.2-l8i2016 bv|oschváIenrr.
s t r á n l c l ] 4 . z á p i s z e a s e ú n i Ú | l t d í el 9 , l 2 , 2 0 l ó

pro\'izoriapro t.ok2017
Bod č.3 - schr'álcnípravidcl rozpočtor'ého
Starosta informoval o plavidlech rozpočtovéhoplovizoria pro rok 2017. Před hlasováním dal
moŽnost\Yjádřit se přítomnýmobčanům'
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstýo obce Řícmanice schýal je pravidlo rozpočtovéhoprovizo a oce Řícmanice pro
rok 2017 v ndsledujícím znění:
pfoNizoria pro rok 20] 7:
Praýídla ťozpočlo'ýého
.
.
.
.

.

Z ýýdajůrozpočtu budou hrazery běžnéýdaje jednotliyých rozpoč|oých paragrafů'
výdaje na protoz, nuÍ éopÍaýy a údržbuobecního ÍnajeÍku
Dále budou z rozpočtuhťazelry|ýďaje na rozpracoyané inýesÍičnidkce přechózející do
příslušnýmisnlotoami o dílo
roku 2017 z pře<lchozích
tokůa zabezpečené
organizdci MuleřskéŠkoleŘicnanicc obec bude poslq,low! příspě\,eksýépříspěýko.|,é
',,,eškeých
jejich
proýozních núkladii
na úhradu
Dále bude z lozpočÍu uhrazeno přerozdělení .linančních prostředků z odvodů loterií a
podobných her za rok 20]6 mezi spo oýní ofgcrnizaceTJ Sokol Ríc anice u SpoťÍoýní
Kll,lĎ K1t||1L!n]ce

Výdajejednotliuých rozpočtovýchparagrafú' kteféjsot| na straÚépřiinů pohyty z
obdfžetÚch do|aci ebo přispěvkl), nei\ou o ezen!-|t11xinólnín čerpónín. 'Iejich čefpúkí
je určenokonkrétními
podnínka i poskylnl|tédotace nebopřísPě|ku

výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrže|ise 0

Usn€ s eni č.3.3-l8/20l6btlo schváleno.

přispěrku re vÝši 20 000.- Kč pi.íspěvkoré
olganiznci
Bod č. .l - schr'á|cniÍinančniho
vlateřskáškolaŘícmanice
K bodu se vedladiskuseo
občanům.
Před hlasovánimdal starostamoŽnostvyjádřit se přítornn]hn
fond školky cca
Žebyl lYčerpáni celý rezerrmí
Iozpočtuško]ky.Mirno jinébylo konstatováno,
opravherníchprvků,
73 000,-Kč. starostauvedl,Že tontorezen.nífond byi vyčerpánz důvodů
kterébyly v nevyhowjícímstaru'
Nlivfh usnesení:
Zdstupitelstýoobce Řícmanice schvalujeJinančnípříspěýekýe ýýši20 000,-Kě příspěvkové
organiuci Mateřská školaRícrnaÍice.

výsl€ d € k

hlasování:

Pro 4

Proti 0

7Áňe|i se 2

Usnesení
č..|.iÍ-|8/20l6
by|oschváleno.

I}odč.5 - sch\'álcnírozpočto\ého
opatřcni č.8 pror'edeného
sbánka 2 /'l

Zápiszc Zsed.úió' l8 dle l9.l2.20|6

Evě Valié, ktelá podala k rozpočtovémuopatření\Tsvětlení.
Starosta předal slovo paní účetní
Před hlasováním dal možnost rTjádřit se přítoÍLnj'Ínobčanům.
NáýÍh s,,ese,,í:
Zttslupilelstvo obce Říc,nd ice schýaluje fozpoč|ovéopalření č.8.

výsledek hlasování:

Pro

5

Přoti 0

Z.drželise I

|'.sncrcní
č.5'5-l8/20|6 b1lo lchrá|en-.

Bod č.6 ' Informaceo rozpočtovém
r'ýhleduna období2|)l7 2{)I8
výhledu lrysvět]ení.
starostapředal slovo pani účetní
Evě Valné,která podalak rozpočtovému
občanům.
Před hlasováním
dal možnost\'yjádřitse přítomným
Ndýrh usnesení:
zostupitelstvo obce Rícmanicebele a ýěďo,,,í|ozpočtoýý
ýýhledna období2017 _ 2018.
Výsledekhlasováníl

Přo 6

Proti 0

Zdrželise 0

č.6.6-l8/20l6byloschvál€ n o.
Usnesení

po|itik]-rrbceŘícmnnicc
I]od č.7 _ schvá|cni P|ánu rozvoje r.odinné
starosta předal slovo předsedk},niKultumího a sociálního ÚboÍu paní Blance Koutské, kt€ Í á
podrobněpředstavila schvalovaÍýdokument' Před hlasovánímdal moŽíost Vyjádřit se přítomným
občanům.
Ntiýth ushese í:
Zdstupilelstýo obce Rícmdhice schýaluje Pldn rczýoje fodinhé politiky obce Ríc,flnnice.

Výsledekhlasování:

Přo 6

Proti 0

Zdrželise 0

Usnesení
č'7.7-|8120|6
byloschváleno.

Diskuse:
před vchodemdo obchoduv obci'
občanse dotazoval,jestli obecjiŽřešilaZákazuvazovánipsů
žebyla před
Starostaodpověděl,Že majitelepsavyzvalk dodrŽování
obecnírryhlášky
a ro1ŤlěŽ,
psů.Bylo konstatováno,
obchodemv}nr'ěšena
iní.omaceo zákazuuvazování
{e sejř problém
neobjewje.
ZastupitelkanalŤhla,Žeby se vybudovalomístoplo psy,kam by se dali uvazovatpo dobuniíkupu
v obchodě.staÍosta
odpovědě]'žetakovémístou obchodunení.
starosta
občanvznesldotaz'pročnebylvčasošetřen
kluzkýpol,rchsilnice,naulici Komenského'
proto
vozu a
se údržba
opozdila'
uvcdl,žedůvodem
byla haviiriepos1pového
sb'inka ] l.1 . Zápisze ased.inič'l8 dle |9.l2.20l6

občanse iďormoval, kdy bude instalovino dopravníacadlo u obchodu.starostaodpověděl' ž€ se
bude instalovatspolďně s ostatnímdogavním značením
v obci.
občans€ dotazovalna večemíplovomí dobu kluzištěv obci' a zda tam bude i hudebníprodukca.
starcstaodpověděl,žeprovoz nepřekočí22. hodinu a hudbabudetlumená.

Kon€ c l8.50 hod.

zá,rér

sÍaŤostapoděkoval přítomným za účastr ukončilzasedó!í ve 18'50 hodin.

z+sata:
Pře.lsedajici:

Pe!"a
Katolicld

fu-a-aarlr"
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Libor s|abý,starostaobce

Zípisověfi|i:za"netnt*u-\$
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zveřejněno na úřednia elektronickéúřednídesceobce Řícmanice:
Vyvěšenodne

sejm todB€ . ....-.'.'....'..'..'.' Značka.

st.áí}Á 4/4 . zólis E edánl.'

lEdnel9,l2'20ló

