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20. veřejnéhozasedáníZastupitelstvaobce Rícmanice
ó8
Komenského
dne9. 5.20|7 v l8.00 hod.v zasedacímístnosti
konaného
Progřam:
ajmenovánízapisovatelky.
zápisu.programuzasedání
l) Tecbnickýbod_ schváleníověřovatelů
právok jednotkám
věci na vlastnické
2) SchváleníProhlášenio rozdělenípláva k nemovité
vlastníků
č.p.
domuKomenského
..spo]ečenstYí
téžná|eŽitosti
stanovpro založení
obsahující
228' Řícmanice.
podíluobceŘicmaniceo velikosti5l/l00
převoduspoluvJastnického
3) schváleníbezúplatného
je taképříslušný
podílna
vzhledemk celkunajednotkáchč.22811 až 228/14'jejich součástí
o rozděleniprávak nemovité
společných
částech
domu'jak v'vmezenyschválenýmProhlášení
plávo kjednotkám.
věci na v|astnické
4) Schválenípřevodupozemkuparc'č.976142_ zastavěnáplochaa nádvoři,o výměře352 m2'
v]astniků
budoucích
v k.ú'Řicmanice,z vlastnictvíobceŘícmanicedo spoluvlastnictví
práva
o rozděIení
b},tovýchjednotek
č'228lI až228/14wrnezenýchschválenýmProhlášenim
pÍávokjednotkámv doměč.p.228 b}.tovýdům(naul.
k nemoÝité
věci na vlastnické
postaveném
na tomtopozemku.
Komenského).
T'J' Sokolfucmanice.
SK
sDH Řícmanice.
zájmor],m
sdruŽenim
5) schválenlposkynutídotace
o.s.oRA ET LABORA
Řícnanicea Zo Českýsvazvčelaiů.
skautskému
oddílu
6) schváleniposkýnutídotacel. Bílovickému
7) schválenídotaceneziskovéorganizaceUNIE RosKA
r roce20l7
Řícmanic
na sponproobčan1
8) Sch\áenipříspě\ku
\ obci Řicmanice
pronájmu
91 Schrálenizríměru
kios|una koupa|išti
rolb1 zapisorttclkra o\'čřo\,atelu
Ilod č.1Tcchnický bod _ sch\áIcniprogranruzasedání,
zápi!u.
zastupitelstva
dle
PředsedajicistalostaobceLibor slabý konstatoval'Žeje přitomno6 členů
je
o
konání
Informace
přiložené
tedy'usnášeníschopné.
prezenční
k
zápisu
a
zastupitelstvo
listiny
zasedáníbyla zveřejněnana úřednídesceobecníhoúiaduRicmanice a na elektronickéuředni
byl řádněověřen'K zápisunebylyvzneseny
zasedání
descedne2. 5' 20l7. Zápis z předchozího
Žádnédalšípřipomínky.
desce.
zasedáninebyldodneszveřejněnna úřední
občansdělil,žezápis z předchozího
Starostaodpověděl'žezápis byl vyhotoven.
Nliýfh usneseni:
zastupitelstýo obce Rícmanice schvtililo ověřovatele zópisu o průběhu 20' zasedóní
zastupitelstvaobce Říc,nanicepana lva Kristka a pan|aZdeňka Alexu, zapisoýdtelkupdní Petru
Kalolickou,
Výstedekhlasování:

Pro 6

Proti 0

ZdÉeli se 0

Usneseníč'l 'l. 20/2017by|oschváleno'

ýran|. | /5 . zapisazNšdánit2ndnc9')0|7

práva k ncmovitévěci na vlastnicképrávo
o rozdě|ení
Bod č.2 _ SchváleníProhlášení
v|astníků
domu
kjednotkám obsahující
téžná|€ ž itostistanovpro založení
,,Společenství
Komenského
č.p.228,fucmanice..'
stalosta předal slovo zastupitelipmu Zdeňku Alexovi' ktenýje předsedoudŤústvab}tového
Před hlasovánimdal
domu č.p.228. Ten podal souhmnévysvětleník bodům2 a 3 progÍamu.
možnostlajádřit se přítomnýmobčanům'
domuč'p' 228 byl zakoupena od koho?
občanse dotazoval,zda pozemekoko|ob1.tového
domupatři|obci fucmanicea pňbliŽněv roce
Pan Alexa odpověděl,žepozemekokolo b}tového
2010ho obecprodaladružst\uza symbolickoučástku'
občanse dotazoval,žekdyžobec a byovka převedousvépodílyna vlastníky,zda sdruŽenimezi
obcía druŽstvemzanikne ajakou formou ten to ánik budeproveden?
formou.
PanAlexa odpověděl'žezánik sdružení
budepísemnou
Nliýfh usne5ení:
zastupitelstvo obce schvaluje Pruhlóšenío rozdělenípróva k nemoýitéýěci na ýlast,,ickép|áýo
k jednotkám obsahujícítéžndležjtoslistanovpru založeni,spoleěenstýíýlaslníkiadomu
Komenskéhoč,D.228, Řícmanice,.
výsledek hlasování:

Pro ó

Proti 0

zdrže|íse 0

Usneseníč.2.2-20/2017bylo schvá|eno.
pře\'oduspo|urlastnickóho
podí|uobce Řícmaniceo
Bod č..1 - sch\á|eníbezúp|atnóho
jejich součástí
je také
\'e|ikosti
5l/l00 rzh|edemk c€ l ku nItjcdnotkáchč.228||^Ž 22811.|'
jak
přis|ušnýpodíl na společných
r1.mezen1schÝálenýmProh|ášení
o
částechdomu,
právo kjednotkám.
prívl k ncmovi.óYěcina v|lrstnickó
rozdč|ení
stalosta iďormoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasovátrímdal možnost lTjádňt se
přítomniŤnobčanům.
Nóvrh usnesení:
podilu obce
zastupitelstýo obce Řícmanice schvaluje bezúplgtnýpřeýod spoluýlasÍnického
228/1
228/11,jejich
až
součósti
Ř{c anice o ýelikosti 51/100vúIedemk celku n4jednotkóch ě,
je taképřísluš,,ýpo.líl na společnýchčtistechdomu'jak rymexenyschvóIenýmPrchldšenío
rczděIenípráýd k nemoýi,éýěci na ýla,lnickě prdvo k jednotktittt.
výsledek h|asování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usneseníč.33- 20/2017bylo schváleno.

Bod č..l - schválenípř€ v odu pozcmku p{rc.č.97ól'l2 _ zastavěnáplocha q nádvoři, o výměře
budoucích
352 m2, vk.ú. Řícmanice,z vlastni(tr'iobtt Řitmanice do spo|uvlastnicttí
.ÁŽ
jednotek
v|astníkůbytowých
č. 228l|
228l|1 vym€ z ených schváleným Prohlášenímo
rozdě|enípráva k ncrnovitévěci na v|astnickóprlvo k jcdnotkám ." d.'.i č.p.228 _ bytový
postaveném
dům(na ul. Komenskóho),
na tomtopozcmku.

slni'lo 2/5'
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žezastupitelstvo
doposudnemá dostatekinformacío způsobu
starostainformovalo skutečnosti,
q.jádřit
převodupozemku' Před hlasovrinímdal možnost
se pňtomnýmobčanům.
občanse dotazoval'jak se to budepřevádět?
to převéstbezúplatně.Ale tentobod se odkládá na dobu, aŽ budememítk tomu
odpověď můžeme
víceiďormací.
Nóvrh usnesení:
zastupitelstqo obce Řícmanicepfo nedosta,ekodbomých i,'Ío ací botl č.4 odklódó
Výsledekhlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdňe|ise 1

Usneseníč.4.4.20/2017bylo schváleno.
T.J. Sokol
dotacezájmolým sdřuž€ n ímsDH Rícmanice,
Bod č.5 - sch\ál€ n i Í|osk]{nutí
o.s.oRÁ ET LABORA
Řicmanice,SK Řícmanicca Zo ČcskÝsr az r čc|ařu,
dal možnost!ryjádřitse
staÍostaiďormoval o výšidotaceplo jednotlivéspolky.Před lúasováním
přitomným občanům.
občanse dotazoval,pročv jednomrocedostalaora Et Laboradotacil2.000,-Kč
odpověď jednáse o částkuza roky 20l5 a 20l6.
Ndýfh usnese i:
z^-_t,pit"t'oo ot"" Řícmanice schvaluje poskylnutídotacesDH ŘIcmanice ve výši20 000,.Kč,
T.J. Soko! Řicnanice ve výši37 335,-Kč,SK Řícmanice ve výši37 335,-Kě, Zo Českýsvaz
věelařůve ýši 5 000,- Kě, o.s. oRÁ ET I'z|BoM ve uýši6 000'- Kě,
výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželise 0

Usneseníč.5.5-20120l7bylo schvá|eno.
posk].tnutí
skautskému
oddí|u.
dotace1. Bí|ot'ickému
Bod č.6. Schr'álení
staÍostaiĎformoval o žádostia !"ýšipříspěvkupro skautskýoddíl. Před hlasovánim dal moŽnost
vyjádřit s€ přítomnýmobčanům.
N!úýrhusnesení:
Zastupitelstvoobce Řícmarice schvaluje poskltnutí dotaceýe Ýýši6 000,-Kč t. Bílovickému
skautskémaoddíIu,
výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželise 0

Usnesenič.ó.6.20/20l7by|oschvá|eno.

Bod č.7 - Schr'álcniposkt.tnutídotaceíeziskovéorganizaceUNlE BosKA

stÍii'ka 3/5 . Zápisz.6ed'inič 20díe9'5.2017

příspěvkupro organizaci l,t,ÍlE ROSKÁ' Před hlasov.ínjmdal
staÍostainformoval o ádosti a v'.ýši
.t'Tjádřit
možnost
se přítomnýmobčanům.
Ntíý|husnesení:
ZasÍuPilelstýoobce Řícmanice schvaluje dotaci ve ýýši5 000,-Kě neziskovéoryanizace I]NIE
ROSKA.
výsledek hlasovóní:

Pro 6

Proti 0

zdÉeli se 0

Usn€ s ení č.7.7-20120l7bylo schváleno.
Bod č.ll - Schrálenipřispórku na sportpro občanrŘicmanicr rrrce20|7
Starosta informoval o pravidelnépodpoře místníchobčanůvšech věkoÚch kategorií. Před
hlasovánímdal možrrostiryjádřit se přitomným občanům.
Nlivf h usnesení:
zastupitelstýo obce Rícmaniceschvalujepříspěýekn4 sportpro oběany Rícma,,ic ý rcce 2017.
Výsledekhlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdrželise 0

Usnes€ n í č.8.8-20/2017bv|oschváleno.
r obci Rícmanicc.
Bod č.9 - Schválení
zámčrupronájmukioskuna koupa|išti
staŤosta
informovalo zfuněrupronájmukioskupro zajištění
občerstve!í
na koupališti'
občanse dotazoval,podlečehose budelrybíratzájemcio pronájemkioskuna koupališti?
odpověď - podlenabídkys|užeb
a ceny.
Náý|h usnesení:
zastupitelstýo obce Rícmaniceschýaluje 4iměfu prunájnru kiosku na koupališti v obci
R{crnanice.
Výsledekhlasování:

Pro 6

Proti 0

zdrželi se 0

Usneseníč.9'9.2020l7 bylo schváleno.
Diskuze:
občanse ptal,kdy budespuŠtěna
aplikacemobilnírozhlas?
stalostaodpověděl'Že pokudse přilúrisivíceobčanů,
může
byl tatoaplikacespuštěna.
Budemena
přihlásili.
prezentovat
futoaplikaciupozorňovat
Budeme
možnostitétoaplikace,
občany'aby se
použiti,atd'
občankase ptal4 zda by se molrlo posilat dříve konIínío zastupitelst\unežv denjeho konáni.
Starostaodpověděl.žeo konánízastupitelstvabylo na uřednídesceoznámedív}.věšenov zákonné
lhůtěna uřednídescea pro příštěbude iďormace o konlánímaily poslánadříve.
občanse informoval,jestlije již lTřešenaleklamacezábradlína hřbitovĎ.
MístostaŤosta
odpověděl,žeanoa zábradlíje uskladněnove hřbitovníbudově.Místostalosta
paníKoutská.
dodal,ženověinstalacizábradlíjiŽneřeší
on,ale zasfupitelka

srán|ia 4/ j . z]á'isčA.dáni.

20dne9520|7

Z6vér
Starostapoděkovalpřítomlým za účast
a ukonči|zas€dáIí ve 18'45horlin.

Z'.+salz:

Pe!-aKatolická ?-/,á4o/.-,

Předsedající: I-ito. stuty,

"tu.o.a

ot!i:{

ÍlthNl
zápisově{i]i:
ZdeíělA|exa
ryffi!ÍÍL
lvoKristek

r
í

^".../!-:7'.?.Í

. /{.8 '-1s11

otr€'..................-.....

' p &.zo,Á-

orc....1..:................

^",/Í€.:?Ť

Zveřejněnona úřednia elektronickó Úř€dní desceobce Řícmanice:
vyvěšeno
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