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19.veřejnéhozasedáníZastupitelstvaobceŘícmanice
konaného
dne 15'2.2017v 17.30hod.v zasedací
místnosti
Komenského
68
Program:
1) Tecbrtickýbod_ schváleníověřovatelů
zápisu,programuzasedání
ajmenováni
zapisovatelky.
2) schválenísmlou\T o dílo s lng' Liborem Trunečkou.Francouzská 38,602 00 Brno.
3) SchváleníSmlouvy o ďízenípňva stavby s panem Kamilem Kaiserem' Na Tratích253,
664 01 Rícmanice.
Dodatečnýbod
4) Zprávakonholníhovýboru kontrolausnesení
zastupitelstva
obceŘícmanice
Bod č.1 Technickýbod
zápisu.

schváleníprogrnmuzascdání,
volby zapisor'atelky
a ověřo\'atelů

Předsedající
stalostaobceLibor Slabýkonstatoval'žejepřítomno7 členů
zastupitelstva
d]e
prezenční
j
listinypňložené
k zápisua zastupitel
stvo e tedyusnášeníschopné'
Informaceo koniiní
zasedání
byla zveřejněnana úřední
desceobecnihoúřaduŘicmanicea na elektronické
uřední
předchozího
descedne 8' 2' 2017.Zápis z
zasedání
byl řádněověřena zveiejněnna uřednídesce
obecního
uřadua na elektroÍické
lrřednídesce.K zápisunebylyvznesenyžádné
dalšípřipomínky'
NtiýÍh usnesení:
zas|upitelstýo obce Říchahice schýólilo oýěřovatelevipisu o průběhu 8. zasertli í zastupitelstva
obce Řícmanice paní Eýu olešovskou a paní Lenku Liškoýou, zLpisoýatelkúpa í Petru
Katolickou.

výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

ZdÉeli se 0

Usneseníč.1.1-19/2017bylo schYáleno.

Bod č.2 - Schr'álení
smlou\J o dílos |ng. Liborcm Trunečkou,Francouzská38' ó02 00
Brno
Ndvrh usnesení:
zastupiÍelstýoobce schvaluje Smlouly o dílos Ing. LiboÍem Ttu ečkou,Francouzskli 38,602
00 BÍno.
StalostaiÍ1.ormovalo obsahusmloulry.Před blasovánímdal možnost1Tjacřit se přítomným
občanům'
výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0
stráďa

Zdrže|iše 0
' ] . zipÉda\edÚ|c

|adnel5'220l7

Usnes€ n í č.2.2- 19/2017by|oschvá|eno.
Bod č.3 _ schvá|enísmlou\T o zřízenípráya sta!b}'span€ m Kamilem Kaiserem,Na
Tratích253'6610| Řícmanicc.
starostainformovalo obsahusmlouvy.Před hlasovríním
dal možnost
\Tjádřit sepřitomným
občanům.
Kontrolnívýbořžádal,aby finanční
podil byl vice specifikovaný
ajakéby byli sarrkceza
nedodrženi
splátkového
kalendáře?Právnička
odpověděla,
žetotoje obsaženo
v č1.4
odst.e'
Dalšímdotazembylo, co je přesnědefinovánopod závazkemobcea co si obecza tentopodíl
kupuje?obec za to získápodílna stavbědle projeL1ové
dokumentace'
občanse dotazoval' zda budev provoznídobě i prostorna veřejnébruslenípro občarryfucmanic.
Ano bude,rezervačnísystémyse nejprveotevřou pro místníobčanya spolky, pak pro okohí obce
a nakonecpro občanyBma.
Kontolní Úbol se dotazoval,zda návrhy na provoznídobu budou píseÍrÍrě.
Ndvrh usnesení:
zastupitelstýo obce Říc,nd iee schýaluje smlouuy o zřízenípróýa slavby s panem Kamilem
Raisefem, Na Tratich 253' ó64 0I ŘíCninice.

Výsledekhlasování:

Pro 7

Proti 0

zdrže|ise 0

Usneseníč.3.3- 19/2017bylo schváleno'

Dodatečnýbod
Bod č..l - Zpráva kontro|níhor'ýboru_ kontrola usnesení
zastupitelsfvaobceŘicmanice..
starosta infomoval o obsahu zprávy. Před tÍasovlinímdal možnost \,Tjádřit se přítomným
občanům.
Nóýrh usnesení:
zastupitelstýo obce Řícmanice bere na vědomízpÍóýukontÍolníhovýbotu _ Kontrola usnesení
zastupitelstýdobce Rícmanice koninó r(ne5. 1' 2017'
Výsledekhlasování:

Pto 7

Přoti 0

Zdrželise 0

Usneseníč.4..{-19/2017
bylo schváleno'

Diskuze:
občanse dotazoval,zda bude ve smlouvě upraveno'žedodatkybudoupguze ve formě pisemnéa
nikoliv ústní.
Starostaodpověděl,žeto budeve smlouvědoplněno.
občankase ptala,jak bude ošeťenbJuk.ktelý se z hřištěšíří?
sMinka Ž ] . zJpisZeZ6edán|ť
|sdne|5220l7

Budou zde osázenéstomy nebo .lTbudovanáčelnístěna.Můžese upravit povozní doba.

Závěr
Starosta porlěkoval přítomným za účasta ukončil zasedáníve 1830 ho.lin.

zaPsala.
Předsedajici:

Zápis ověřili:
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