Z Á P I S č. 20
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení 1. aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2015.
3. Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2013.
4. Schválení záměru pronájmu kiosku na místním koupališti na sezónu 2013.
5. Projednání inventarizace hospodářských prostředků obce Řícmanice za rok 2012 ke dni
31.12.2012.
6. Schválení hospodářského výsledku MŠ Řícmanice za rok 2012 a schválení rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku.
7. Schválení účetní závěrky obce Řícmanice za období 1.1.2012 až 31.12.2012.
8. Schválení vstupného na koupaliště Řícmanice pro sezónu roku 2013.
9. Schválení příspěvku na sport pro místní občany v roce 2013.
10. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Řícmanice, okres Brno – venkov, příspěvkové
organizace za období 1.1.2012 až 31.12.2012.

Bod č. 1 – Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky)
Předsedající, starostka obce Ing. Lenka Lišková, zahájila v 19.00 hod. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice, přivítala zúčastněné, konstatovala, že informace o konání
zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řícmanice a na
elektronické úřední desce dne 15. 5. 2013. Dále konstatovala, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Zastupitel Roman Slaný je omluven,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 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.
Starostka navrhla ověřovatele zápisu zastupitele Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého,
kteří s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou.
Starostka obce navrhla doplnit program o bod č.10 - Schválení účetní závěrky Mateřské
školy Řícmanice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace za období 1.1.2012 až
31.12.2012. Starostka obce seznámila přítomné s programem a před hlasováním dala
přítomným občanům možnost vyjádřit se.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice Mgr. Libora Slabého a Evu Olešovskou, zapisovatelku
Lenku Kunčarovou, program zasedání:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky)

2. Schválení 1. aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2015.
3. Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2013.
4. Schválení záměru pronájmu kiosku na místním koupališti na sezónu 2013.
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5. Projednání inventarizace hospodářských prostředků obce Řícmanice za rok 2012 ke dni 31.12.2012.
6. Schválení hospodářského výsledku MŠ Řícmanice za rok 2012 a schválení rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku.

7. Schválení účetní závěrky obce Řícmanice za období 1.1.2012 až 31.12.2012.
8. Schválení vstupného na koupaliště Řícmanice pro sezónu roku 2013.
9. Schválení příspěvku na sport pro místní občany v roce 2013.
10. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Řícmanice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace za
období 1.1.2012 až 31.12.2012.

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 1.1-20/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 2 - Schválení 1. aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2015.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která podala vysvětlení k 1. aktualizaci
rozpočtového výhledu na období let 2014 – 2015. V souvislosti s předloženým
rozpočtovým výhledem informovala o aktuální situaci ve splácení hypotéčního úvěru a o
splacení investičního úvěru na rekonstrukci obecního domu č.p.68 v 1.čtvrtletí 2013.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2015 .
1. aktualizace rozpočtového výhledu pro roky 2014 -2015 je přílohou tohoto bodu jednání
č.2.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 2.2-20/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 3 - Schválení rozpočtu obce Řícmanice na rok 2013.
Starostka informovala přítomné, že návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn dne 30.4.2013 do
16.5.2013 a nebyly proti němu podány žádné připomínky a předala slovo paní Lence
Kunčarové, která podala k rozpočtu vysvětlení a objasnila přítomným nejvýznamnější
plánované výdaje v roce 2013. Paní Kunčarová podala 1 pozměňovací návrh a to schválení
poskytnutí příspěvku na žáky obci Kanice ve výši 92.100,-Kč z prostředků schválených na
paragrafu č. 3113 „Základní školy“, položka č. 5321 „Neinvestiční transfery obcím“, ORG
40. Tímto pozměňovacím návrhem nedochází ke zvýšení výdajů, pouze schválení
poskytnutí konkrétní výše příspěvku obci Kanice z celkové výše prostředků vyčleněných
ve zveřejněném návrhu rozpočtu na úhradu příspěvků za žáky docházející do základních
škol v jiných obcích.
Starostka informovala přítomné o podané žádosti o dotaci na dobudování kanalizace v obci,
kdy již obec obdržela předběžný příslib o obdržení dotace. Obec by tak pro příští období
musela z vlastních prostředků vyčlenit 6 – 8 mil. Kč. Dále starostka informovala o průběhu
budování dvou autobusových zastávek Na štukách, kdy na jednu zastávku ve směru
Bílovice nad Svitavou obec obdrží dotaci od JMK ve výši 100 tis. Kč a bude usilovat o
vybudování obou zastávek současně z důvodu úspory finančních prostředků. Starostka
dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným občanům
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Řícmanice na rok 2013 s jedním
pozměňovacím návrhem a to poskytnutí příspěvku na žáky obci Kanice ve výši 92.100,-Kč
z prostředků schválených na paragrafu č. 3113 „Základní školy“, položka č. 5321
„Neinvestiční transfery obcím“, ORG 40 (tímto nedochází ke zvýšení výdajů, pouze
schválení poskytnutí konkrétní výše příspěvku obci Kanice z celkové výše prostředků
vyčleněných ve zveřejněném návrhu rozpočtu na úhradu příspěvků za žáky docházející
do základních škol v jiných obcích).
Zveřejněný návrh rozpočtu a rozpočet včetně pozměňovacího návrhu jsou přílohami tohoto
bodu jednání č.3
Výsledek hlasování:
Pro 5
Usnesení č. 3.3-20/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1

Bod č. 4 - Schválení záměru pronájmu kiosku na místním koupališti na sezónu 2013.
Starostka informovala, že zájem o pronájem má opět pan Petr Lajcman. Je potřeba nejprve
schválit zveřejnění záměru.
Starostka dala před hlasováním možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kiosku na místním
koupališti (na pozemku parc.č. 650 v k.ú. Řícmanice) v průběhu sezóny 2013.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 4.4-20/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 5 - Projednání inventarizace hospodářských prostředků obce Řícmanice za rok 2012
ke dni 31.12.2012.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která přítomným zastupitelům předložila
inventarizaci a závěrečnou inventarizační zprávu a podala k nim vysvětlení. Nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Bod č. 6 - Schválení hospodářského výsledku MŠ Řícmanice za rok 2012 a schválení
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která podala vysvětlení k vytvořenému
zlepšenému výsledku hospodaření příspěvkové organizace – Mateřské školy Řícmanice za rok 2013 ve výši 2.891,15 Kč. Zastupitelé se rozhodli tento zlepšený hospodářský
výsledek převést do rezervního fondu příspěvkové organizace. Před hlasováním starostka
dala možnost vyjádřit se přítomným.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace –
Mateřské školy Řícmanice - za rok 2013 ve výši 2.891,15 Kč a převedení tohoto
zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Výkaz zisků a ztrát a tabulka čerpání prostředků zřizovatele jsou přílohami tohoto bodu
jednání č.6.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 5.6-20/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7 - Schválení účetní závěrky obce Řícmanice za období 1.1.2012 až 31.12.2012.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která podala vysvětlení k předložené účetní
závěrce – tedy výkazům Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha sestaveným ke dni
31.12.2012. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje účetní závěrku obce Řícmanice za období 1.1.2012 až
31.12.2012 .
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha jsou přílohami tohoto bodu jednání č.7.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 6.7-20/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 8 - Schválení vstupného na koupaliště Řícmanice pro sezónu roku 2013.
Starostka zrekapitulovala dosavadní výši vstupného a vyzvala přítomné zastupitele
k podání návrhů. Zastupitelstvo se dohodlo na následující výši vstupného:
- Permanentky: dospělí 500,-Kč; děti do 15 let věku 300,-Kč;
- Celodenní vstupné: dospělí 80,-Kč, děti do 15 let věku 50,-Kč;
- Odpolední vstupné od 16.00 hod.: dospělí 50,-Kč, děti do 15 let věku 20,-Kč;
- Od vstupného jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTT01P a děti do 6 let věku.
Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje vstupné na místní koupaliště pro sezónu roku 2013
v následující výši:
- Permanentky: dospělí 500,-Kč; děti do 15 let věku 300,-Kč;
- Celodenní vstupné: dospělí 80,-Kč, děti do 15 let věku 50,-Kč;
- Odpolední vstupné od 16.00 hod.: dospělí 50,-Kč, děti do 15 let věku 20,-Kč;
- Od vstupného jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTTP a děti do 6 let věku.
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Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 7.8-20/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 9 - Schválení příspěvku na sport pro místní občany v roce 2013.
Starostka přednesla výsledný návrh zastupitelstva obce, tedy poskytnutí příspěvku na sport
občanům obce Řícmanice ve výši:
150,-Kč pro děti do 15 let věku; 200,-Kč pro děti starší 15 let a dospělé; a 300,-Kč pro
seniory starší 70 let. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec schvaluje poskytnutí příspěvku na sport občanům obce Řícmanice
pro rok 2013 ve výši:
150,-Kč pro děti do 15 let věku; 200,-Kč pro děti starší 15 let a dospělé; 300,-Kč pro
seniory starší 70 let.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 8.9-20/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 10 - Schválení účetní závěrky Mateřské školy Řícmanice, okres Brno – venkov,
příspěvkové organizace za období 1.1.2012 až 31.12.2012.
Starostka předala slovo paní Lence Kunčarové, která podala k účetní závěrce vysvětlení.
Zastupitelé byli s účetní závěrkou mateřské školy – tedy s výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a
ztrát a Příloha sestavenými ke dni 31.12.2012 seznámeni již před konáním veřejného
zasedání. Před hlasováním starostka dala možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Řícmanice, okres Brno –
venkov, příspěvkové organizace za období 1.1.2012 až 31.12.2012 .
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha jsou přílohami tohoto bodu jednání č.10.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 9.10-20/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Diskuze
Starostka ukončila oficiální část ve 19.50 hod. a vyzvala přítomné k diskuzi.
Pan xxx se dotázal na možnost podat návrhy na změnu Územního plánu Řícmanice. Navrhoval
změnu u pozemku parc.č. 895 z komunikace na plochu zemědělskou a zároveň navrhoval místo
této komunikace vybudování chodníku ze strany obecního lesa.
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Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 20.00 hodin.

Zapsala:

Lenka Kunčarová

Předsedající:

Ing. Lenka Lišková, starostka obce

dne…………………..

Zápis ověřili:

Eva Olešovská
Mgr. Libor Slabý

dne……………….
dne……………….
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