
ZAPIs č.20

20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rícmanice
konaného dne 9. 5.20|7 v l8.00 hod. v zasedací místnosti Komenského ó8

Progřam:
l) Tecbnický bod _ schválení ověřovatelů zápisu. programu zasedání ajmenování zapisovatelky.

2) Schválení Prohlášeni o rozdělení pláva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

obsahující též ná|eŽitosti stanov pro založení ..spo]ečenstYí vlastníků domu Komenského č.p.
228' Řícmanice.

3) schválení bezúplatného převodu spoluvJastnického podílu obce Řicmanice o velikosti 5l/l00
vzhledem k celku na jednotkách č. 2281 1 až 228/14' jejich součástí je také příslušný podíl na
společných částech domu' jak v'vmezeny schváleným Prohlášení o rozděleni práva k nemovité
věci na v|astnické plávo kjednotkám.

4) Schválení převodu pozemku parc'č. 976142 _ zastavěná plocha a nádvoři, o výměře 352 m2'
v k.ú' Řicmanice, z vlastnictví obce Řícmanice do spoluvlastnictví budoucích v]astniků
b},tovýchjednotek č' 228lI až228/14 wrnezených schváleným Prohlášenim o rozděIení práva
k nemoÝité věci na vlastnické pÍávo kjednotkám v domě č.p. 228 b}.tový dům (naul.

Komenského). postaveném na tomto pozemku.
5) schválenl poskynutídotace zájmor],m sdruŽenim sDH Řícmanice. T'J' Sokol fucmanice. SK

Řícnanice a Zo Český svaz včelaiů. o.s. oRA ET LABORA
6) schváleni poskýnutí dotace l. Bílovickému skautskému oddílu
7) schválení dotace neziskové organizace UNIE RosKA
8) Sch\áeni příspě\ku na spon pro občan1 Řícmanic r roce20l7
91 Schráleni zríměru pronájmu kios|u na koupa|išti \ obci Řicmanice

Ilod č. 1Tcchnický bod _ sch\áIcni progranru zasedání, rolb1 zapisorttclkr a o\'čřo\,atelu
zápi!u.

Předsedajici stalosta obce Libor slabý konstatoval' Žeje přitomno 6 členů zastupitelstva dle
prezenční listiny přiložené k zápisu a zastupitelstvo je tedy'usnášeníschopné. Informace o konání
zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úiadu Ricmanice a na elektronické uředni
desce dne 2. 5' 20l7. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen' K zápisu nebyly vzneseny
Žádné další připomínky.
občan sdělil, že zápis z předchozího zasedáni nebyl dodnes zveřejněn na úřední desce.
Starosta odpověděl' že zápis byl vyhotoven.

Nliýf h usneseni:
zastupitelstýo obce Rícmanice schvtililo ověřovatele zópisu o průběhu 20' zasedóní
zastupitelstva obce Říc,nanice pana lva Kristka a pan|a Zdeňka Alexu, zapisoýdtelku pdní Petru
Kalolickou,

Výstedek hlasování: Pro 6 Proti 0 ZdÉeli se 0

Usnesení č' l 'l. 20/2017 by|o schváleno'
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Bod č.2 _ Schválení Prohlášení o rozdě|ení práva k ncmovité věci na vlastnické právo
kjednotkám obsahující též ná| €žitosti stanov pro založení ,,Společenství v|astníků domu
Komenského č.p. 228, fucmanice..'

stalosta předal slovo zastupiteli pmu Zdeňku Alexovi' ktený je předsedou dŤústva b}tového
domu č.p. 228. Ten podal souhmné vysvětlení k bodům 2 a 3 progÍamu. Před hlasovánim dal
možnost lajádřit se přítomným občanům'
občan se dotazoval, zda pozemek oko|o b1.tového domu č' p' 228 byl zakoupen a od koho?
Pan Alexa odpověděl, že pozemek okolo b}tového domu patři| obci fucmanice a pňbliŽně v roce
2010 ho obec prodala družst\u za symbolickou částku'
občan se dotazoval, že když obec a byovka převedou své podíly na vlastníky, zda sdruŽeni mezi
obcí a druŽstvem zanikne ajakou formou ten to ánik bude proveden?
Pan Alexa odpověděl' že zánik sdružení bude písemnou formou.

Nliýf h usne5ení:
zastupitelstvo obce schvaluje Pruhlóšení o rozdělení próva k nemoýité ýěci na ýlast,,ické p|áýo
k jednotkám obsahující též ndležjtosli stanov pru založeni ,spoleěenstýí ýlaslníkia domu
Komenského č,D. 228, Řícmanice,.

výsledek hlasování: Pro ó Proti 0 zdrže|í se 0

Usnesení č. 2.2- 20/2017 bylo schvá|eno.

Bod č. .1 - sch\á|ení bezúp|atnóho pře\'odu spo|urlastnickóho podí|u obce Řícmanice o
\'e|ikosti 5l/l00 rzh|edem k c € lku nIt jcdnotkách č.228|| ̂ Ž 22811.|' jejich součástí je také
přis|ušný podíl na společných částech domu, jak r1.mezen1 schÝáleným Proh|ášení o
rozdč|ení prívl k ncmovi.ó Yěci na v|lrstnickó právo kjednotkám.

stalosta iďormoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasovátrím dal možnost lTjádňt se
přítomniŤn občanům.

Nóvrh usnesení:
zastupitelstýo obce Řícmanice schvaluje bezúplgtný přeýod spoluýlasÍnického podilu obce
Ř{c anice o ýelikosti 51/100 vúIedem k celku n4jednotkóch ě, 228/1 až 228/11,jejich součósti
je také přísluš,,ý po.líl na společných čtistech domu'jak rymexeny schvóIeným Prchldšení o
rczděIení práýd k nemoýi,é ýěci na ýla,lnickě prdvo k jednotktittt.

výsledek h|asování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 33- 20/2017 bylo schváleno.

Bod č. .l - schválení př€vodu pozcmku p{rc.č. 97ól'l2 _ zastavěná plocha q nádvoři, o výměře
352 m2, vk.ú. Řícmanice, z vlastni(tr' i obtt Řitmanice do spo|uvlastnicttí budoucích
v|astníků bytowých jednotek č. 228l| .ÁŽ 228l|1 vym€zených schváleným Prohlášením o
rozdě|ení práva k ncrnovité věci na v|astnickó prlvo k jcdnotkám ." d.'.i č.p. 228 _ bytový
dům (na ul. Komenskóho), postaveném na tomto pozcmku.
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starosta informoval o skutečnosti, že zastupitelstvo doposud nemá dostatek informací o způsobu
převodu pozemku' Před hlasovriním dal možnost q.jádřit se pňtomným občanům.
občan se dotazoval' jak se to bude převádět?
odpověď můžeme to převést bezúplatně. Ale tento bod se odkládá na dobu, aŽ budeme mít k tomu
více iďormací.

Nóvrh usnesení:
zastupitelstqo obce Řícmanice pfo nedosta,ek odbomých i,'Ío ací botl č. 4 odklódó

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdňe|ise 1

Usnesení č. 4.4.20/2017 bylo schváleno.

Bod č. 5 - sch\ál €ni Í|osk]{nutí dotace zájmolým sdřuž€ním sDH Rícmanice, T.J. Sokol
Řicmanice, SK Řícmanicc a Zo ČcskÝ sr az r čc|ařu, o.s. oRÁ ET LABORA

staÍosta iďormoval o výši dotace plo jednotlivé spolky. Před lúasováním dal možnost !ryjádřit se
přitomným občanům.
občan se dotazoval, proč v jednom roce dostala ora Et Labora dotaci l2.000,- Kč
odpověď jedná se o částku za roky 20l5 a 20l6.

Ndýfh usnese i:
z^-_t,pit"t'oo ot"" Řícmanice schvaluje poskylnutí dotace sDH ŘIcmanice ve výši 20 000,. Kč,
T.J. Soko! Řicnanice ve výši 37 335,- Kč, SK Řícmanice ve výši 37 335,- Kě, Zo Český svaz
věelařů ve ýši 5 000,- Kě, o.s. oRÁ ET I'z|BoM ve uýši 6 000'- Kě,

výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5.5-20120l7 bylo schvá|eno.

Bod č. 6. Schr'álení posk].tnutí dotace 1. Bí|ot' ickému skautskému oddí|u.

staÍosta iĎformoval o žádosti a !"ýši příspěvku pro skautský oddíl. Před hlasovánim dal moŽnost
vyjádřit s€ přítomným občanům.

N!úýrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmarice schvaluje poskltnutí dotace ýe Ýýši 6 000,- Kč t. Bílovickému
skautskéma oddíIu,

výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usneseni č. ó.6.20/20l7 by|o schvá|eno.

Bod č. 7 - Schr'álcni poskt.tnutí dotace íeziskové organizace UNlE BosKA
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staÍosta informoval o ádosti a v'.ýši příspěvku pro organizaci l,t,ÍlE ROSKÁ' Před hlasov.ínjm dal
možnost .t'Tjádřit se přítomným občanům.

Ntíý|h usnesení:
ZasÍuPilelstýo obce Řícmanice schvaluje dotaci ve ýýši 5 000,- Kě neziskové oryanizace I]NIE
ROSKA.

výsledek hlasovóní: Pro 6 Proti 0 zdÉeli se 0

Usn€sení č. 7.7-20120l7 bylo schváleno.

Bod č. l l - Schráleni přispórku na sport pro občanr Řicmanic r rrrce 20|7

Starosta informoval o pravidelné podpoře místních občanů všech věkoÚch kategorií. Před
hlasováním dal možrrost iryjádřit se přitomným občanům.

Nlivf h usnesení:
zastupitelstýo obce Rícmanice schvaluje příspěýek n4 sport pro oběany Rícma,,ic ý rcce 2017.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnes€ní č. 8.8-20/2017 bv|o schváleno.

Bod č. 9 - Schválení zámčru pronájmu kiosku na koupa|išti r obci Rícmanicc.

staŤosta informoval o zfuněru pronájmu kiosku pro zajištění občerstve!í na koupališti'
občan se dotazoval, podle čeho se bude lrybírat zájemci o pronájem kiosku na koupališti?
odpověď - podle nabídky s|užeb a ceny.

Náý|h usnesení:
zastupitelstýo obce Rícmanice schýaluje 4iměfu prunájnru kiosku na koupališti v obci
R{crnanice.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 zdrželi se 0

Usnesení č. 9'9.2020l7 bylo schváleno.

Diskuze:
občan se ptal, kdy bude spuŠtěna aplikace mobilní rozhlas?
stalosta odpověděl' Že pokud se přilúrisi více občanů, může byl tato aplikace spuštěna. Budeme na
futo aplikaci upozorňovat občany' aby se přihlásili. Budeme prezentovat možnosti této aplikace,
použiti, atd'
občanka se ptal4 zda by se molrlo posilat dříve konIíní o zastupitelst\u než v denjeho konáni.
Starosta odpověděl. že o konání zastupitelstva bylo na uřední desce oznámedí v}.věšeno v zákonné
lhůtě na uřední desce a pro příště bude iďormace o konlání maily poslána dříve.
občan se informoval, jestlije již lTřešena leklamace zábradlí na hřbitovĎ.
MístostaŤosta odpověděl, že ano a zábradlí je uskladněno ve hřbitovní budově. Místostalosta
dodal, že nově instalaci zábradlíjiŽ neřeší on, ale zasfupitelka paní Koutská.
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Z6vér

Starosta poděkoval přítomlým za účast a ukonči| zas€dáIí ve 18'45 horlin.

Z'.+salz: Pe!-aKatolická ?-/,á4o/.-, ^".../!-:7'.?.Í

Předsedající: I-ito. stuty, 
"tu.o.a 

ot!i:{

Ílt hNlzápisově{i]i: ZdeíělA|exa ryffi!ÍÍLr
lvoKristek 

í

Zveřejněno na úředni a elektronickó Úř€dní desce obce Řícmanice:

vyvěšeno dne 7.6.20l7 sejmuto dne .. . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . .  Zna&a.
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