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2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice 
konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 

 
 
 
Program (v konečné projednávané podobě):  
 

1) Technický bod – schválení programu zasedání, volby zapisovatelky a ověřovatelů 
zápisu 

2) Změna schváleného programu zasedání – doplnění o bod „Schválení změny počtu 
členů kontrolního výboru“ 

3) Schválení změny počtu členů kontrolního výboru 

4) Volba členů kontrolního výboru. 

5) Volba členů finančního výboru. 

6) Zřízení kulturního a sociálního výboru, stanovení počtu členů výboru, volba předsedy 
výboru a členů výboru, stanovení odměny předsedy kulturního a sociálního výboru. 

7) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce ve výši 2.000,-Kč. 

8) Schválení pravomoci starostovi obce provádět rozpočtová opatření. 

9) Schválení rozpočtového opatření č.7 

10) Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2015 

 

 

Bod č. 1 Technický bod – schválení programu zasedání, volby zapisovatelky a 
ověřovatelů zápisu. 
 

Předsedající starosta obce Libor Slabý konstatoval, že je přítomno všech 7 členů 
zastupitelstva dle prezenční listiny přiložené k zápisu a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Řícmanice a na elektronické úřední desce dne 8. 12. 2014.  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.  
Starosta upřesnil zveřejněný návrh programu, kdy v návrhu chyběl úvodní technický 
bod týkající se schválení programu, volby zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. 
Starosta navrhl ověřovatele zápisu zastupitele Evu Olešovskou a Ivo Kristka, kteří s 
návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenoval Lenku Kunčarovou. 
Starosta před hlasováním dal přítomným občanům možnost vyjádřit se. 

 
 



 
                                                                                                                      stránka    2 / 6   -  Zápis ze  zasedání č. 2 dne 15.12.2014 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schválilo ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice paní Evu Olešovskou a Ivo Kristka, zapisovatelku 
Lenku Kunčarovou, program zasedání: 
 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1.1-2/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 – Změna schváleného programu zasedání – doplnění o bod „Schválení změny 
počtu členů kontrolního výboru“ 
 
 

Předsedající starosta sdělil přítomným, že na minulém ustavujícím veřejném zasedání 
bylo schváleno zřízení tříčlenného kontrolního výboru a jeho předsedy a vyzval 
přítomné k návrhům na členy kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru 
zastupitel Zdeněk Alexa navrhl dva zbývající členy pana Leoše Kubíčka a pana Jiřího 
Mařatu, kteří s návrhem souhlasili. Zastupitelka Eva Olešovská podala protinávrh na 
dalšího člena kontrolního výboru. Starosta obce sdělil, že pokud by všichni navržení 
měli být členy kontrolního výboru, bylo by nutné schválit změnu počtu členů 
kontrolního výboru, vzhledem k požadavkům zákona na lichý počet členů výborů 
zastupitelstva zřejmě na 5 členný kontrolní výbor.  
Starosta obce dal tedy hlasovat o změně programu veřejného zasedání a to o doplnění 
bodu „Schválení změny počtu členů kontrolního výboru“ K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se.  

 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje změnu programu zasedání č. 2 – a to 
doplnění o bod „Schválení změny počtu členů kontrolního výboru“ . 
 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2.2-2/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č. 3 - Schválení změny počtu členů kontrolního výboru 
 

Starosta dal po předchozích návrzích zastupitelů hlasovat o změně počtu členů 
kontrolního výboru ze tří na pět členů. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje, aby kontrolní výbor byl pětičlenný. 
 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3.3-2/2014  bylo schváleno. 
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Bod č. 4 – Schválení členů kontrolního výboru 
 

Starosta zrekapituloval, že navržení členové jsou na návrh předsedy výboru pan Leoš 
Kubíček a pan Jiří Mařata, na návrh zastupitelky Evy Olešovské pan Jan Klimeš a jako 
pátý člen pan Josef Demel. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje členy kontrolního výboru Leoše Kubíčka,  
Jiřího Mařatu, Jana Klimeše, Josefa Demela. 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4.4-2/2014  bylo schváleno. 
 

 

Bod č. 5 – Schválení členů finančního výboru 
 

Starosta vyzval přítomné k podání návrhů na členy finančního výboru. Zastupitelka a 
předsedkyně finančního výboru Eva Olešovská navrhla paní Simonu Malou a Petru 
Koutskou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje členky finančního výboru Simonu Malou a 
Petru Koutskou. 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 5.5-2/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č. 6 - Zřízení kulturního a sociálního výboru, stanovení počtu členů výboru, volba 
předsedy výboru a členů výboru, stanovení odměny předsedy kulturního a sociálního 
výboru 
 

Starosta obce přednesl přítomným návrh zřídit kulturní a zároveň sociální výbor jako 
další orgán zastupitelstva obce a to tříčlenný. Za předsedkyni výboru navrhl 
zastupitelku Blanku Koutskou a jako další dva členy paní Ivanu Hegerovou a paní Evu 
Olešovskou. Odměna předsedkyně výboru a zároveň neuvolněné člence zastupitelstva 
obce je 1.520,-Kč a bude vyplácena od následujícího dne, tedy 16.12.2014. Starosta 
vyzval přítomné k případným připomínkám. Žádné další návrhy ani připomínky 
nebyly, starosta dal hlasovat.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje zřízení tříčlenného kulturního a zároveň 
sociálního výboru jako dalšího orgánu zastupitelstva obce, předsedkyni výboru 
schvaluje zastupitelku Blanku Koutskou a další dva členy Ivanu Hegerovou a Evu 
Olešovskou, dále zastupitelstvo schvaluje  odměnu předsedkyni výboru a zároveň 
neuvolněné člence zastupitelstva obce ve výši 1.520,-K, odměna bude vyplácena od 
dne 16.12.2014. 
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Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 6.6-2/2014  bylo schváleno. 
 

 
 

Bod č. 7 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce ve výši 2.000,-Kč  
 

Starosta obce předal slovo paní Lence Kunčarové, která přítomným vysvětlila 
podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace se poskytuje z rozpočtu JMK 
každoročně na zabezpečení akceschopnosti JSDH, letos ve výši 2.000,-Kč. Lze ji 
čerpat na odbornou přípravu členů JSDH nebo na věcné vybavení JSDH. Starosta dal 
před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
v roce 2014 ve výši 2.000,-Kč. 
Kopie návrhu smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto bodu č.7. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 7.7-2/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č. 8 -  Schválení pravomoci starostovi obce provádět rozpočtová opatření. 
 

Starosta předal slovo paní Lence Kunčarové, která přítomným přečetla návrh 
pravomoci starosty provádět rozpočtová opatření a podala k návrhu vysvětlení. Před 
hlasováním dal starosta možnost přítomným vyjádřit se. 
 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů stanovuje Zastupitelstvo obce kompetenci starosty obce 
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

�  každý jednotlivý závazný ukazatel v části příjmů, výdajů a financování 
rozpočtu může být změněn maximálně do výše 40 000 Kč, 

� změny položek v rámci závazných ukazatelů bez omezení, 
� do 31.12.2014 změny rozpočtu k rozpracované investiční akci „Řícmanice – 

doplnění kanalizace“ bez omezení a to jak v části příjmu (zapojování 
obdržených dotací, výdajů, i financování (čerpání a splácení půjček a úvěrů). 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo schvalovat každé rozpočtové opatření provedené 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po provedení 
rozpočtového opatření starostou a stručného odůvodnění, které lze podat ústně. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 8.8-2/2014 bylo schváleno. 
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Bod č. 9 - Schválení rozpočtového opatření č.7. 
 

Starosta předal slovo paní Lence Kunčarové, která podala k rozpočtovému opatření 
vysvětlení. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje rozpočtové opatření č.7, kdy součástí 
opatření je poskytnutí mimořádného příspěvku Sportovnímu klubu Řícmanice ve 
výši 8.000,-Kč. 
Rozpočtové opatření č.7 je nedílnou přílohou tohoto bodu č.9. 

Výsledek hlasování:                Pro   6             Proti  0           Zdrželi se  1 
Usnesení č. 9.9-2/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č. 10 - Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2015. 
 

Starosta předal slovo paní Lence Kunčarové, která přečetla pravidla rozpočtového 
provizoria a podala k nim vysvětlení. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se 
přítomným občanům.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria 
v následujícím znění: 
� Z výdajů rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje jednotlivých rozpočtových 

paragrafů, výdaje na provoz, nutné opravy a údržbu obecního majetku, splátky 
úvěrů dle platných smluv o úvěru.  

� Dále budou z rozpočtu hrazeny výdaje na rozpracované investiční akce 
přecházející do roku 2015 z předchozích roků a zabezpečené příslušnými 
smlouvami o dílo nebo objednávkami. 

� Obec bude poskytovat příspěvek své příspěvkové organizaci – Mateřské škole 
Řícmanice - na úhradu veškerých jejich provozních nákladů.  

� Výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmů 
pokryty z obdržených dotací nebo příspěvků, nejsou omezeny maximálním 
čerpáním, Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace 
nebo příspěvku. 

� Mimo výše stanovené se bude v období rozpočtového provizoria roku 2015 
konkrétně hradit následující: 

� Investiční výdaje na vybudování autobusové zastávky Na Štukách ve směru 
Kanice Svitavou, 

� Investiční výdaje na vybudování přechodu na návsi v obci, 

� Výdaje na opravu vozovky a chodníku na ulici Husova (před obecní hospodou 
č.p.35 ve směru ke koupališti) 

� Pořízení DDHM – přenosné ozvučovací techniky, počítačové vybavení pro 
starostu obce. 

� Investiční i neinvestiční výdaje na místní koupaliště (oprava bazénové vany, 
objektu zázemí koupaliště, provozní materiál, atd.) z důvodu nachystání 
koupaliště na sezónu roku 2015. 
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Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 10.10-2/2014  bylo schváleno. 

 

Diskuze  
 
Starosta ukončil oficiální část v 20:15 hod. a vyzval přítomné k diskuzi. 
Diskuze se týkala především dotazů na aktuálně probíhající budování kanalizace v obci. 
Dále byl ze strany občanů vznesen návrh na umístění zrcadel v souvislosti s plánovaným 
budováním přechodu na návsi. 

 

Závěr 
 
 
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 20.45 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Lenka Kunčarová                                                                 dne………………….. 
 
                         
 
Předsedající:      Libor Slabý, starosta obce                                                      dne………………….. 
 
 
 
 
Zápis ověřili: Eva Olešovská                 dne………………. 
 
 
  Ivo Kristek                  dne………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů, osobní údaje 
jsou nahrazeny znaky XXX. 
 
 
 
Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Řícmanice: 
 
Vyvěšeno dne…………….             Sejmuto dne  ……………..         Značka………. 
 
 


