
2l

2l. asedíDí zastupit€lstv! obce Říctnanic€
konmého dne 2]. ó' 20l7 v l7'00 hod' v 6edací mismosti Komenského 68

l) Tehíú*). bod ýhťáleíi o\éto\llelú zjpisu' plogleu Bedáni ajbeno\ání

]'].20/20l?t boduč' 3 z 20' aedini aluDilelsn? obce

ZÁPrs č.

sc t \ J ]ť .qup 'ehona|oupa| 'néŘ|c fÚ ' ccp lo .e/orÚ :0|?

Bnd č' l TccbtrickÍ bod

Pied9dajici $afuía obce Libor slabý koÓíaloYa|' fu je přitomo ó členú afupnckNz dle
pEEnčni listiny Přilořné I( ápisu . 7$lJpnekllo je led' Ú.tišenischopné, Infomace o tonáli

- schril.nI pfugrln'u ,!r.dáni. toIbr z.pisÚr3leltr ' ordřoratclu

6) schÝálenj pňjeli dokce z rozpočlu Jihomoravstého knje zdoúčniho ploglmu ',PodpoE
jednolek sború doblovolných hasiÓů obc| JMK na obdobi 2017 2020.. a pověřeDi íďoíy
k podpisu lélo smlouvy

?) schváleni smlouly o 'izeni !ěcného břemene č' 990009l582-2rvB se spÓlečností E.oN
Česká Epublika s'r'o,. lČ] 257 3] 59l

8) schÝálmi nájefice a s níň sjednanou sm|ouvu o prcnájnu kioslu ía koupaliŠti prc letni

9) schváleni účedi ávěÍk' pfispě\ koÝt ol8anizocc MŠ fucmeice za ok 20 16 á hospod|jň\ého
\ÍsI€ďa MŠ ilcnmi.e z Íot 2oIó

l0)sch\á]eniúčebiávěÍ|iJ ob.e RicňaniccaÍot ]0ló
||,\. h\'neni '!ěFineho uelu ob(e Řnmdic4 a r|. ]olc
l 2) sch\áleni ozpočfu ob.c Ricmeicc n0 rok 20l 7

IjIs.h\alen| ďéru obc. Pit\iý 'polu\lshiJ\i podi| ob.e Ř].mmi!e o rclitoí (]oo

Yá ledeml 'ce lkunajednolkáchě '228/ laŽč228/t4. je j ichsoučást i je1a iépns lušnýpodi lÍ.
spolďných čáíechdÓnu

l.{)scbÝi]éni přijed dolace z.ozpočlu JihomoÍalslého |rnjc zdola.niho Fogreu..Prcgrďr
rozvoje venlova JMK. dotačni lilu| 5 obccíí kniho!Íy a poÝěření ífusly k podPisu této

l5 ) schválení Dodatku smlou\'l' o dilo s I g' Liborcm Trun.čkou. Flanco!^lú 38.602 00

l6) scb!áleni súlouv' o poskÍolánl p!á!íich ďu,.b'
l7)z6lupilelsNo obce Řjcmďice shýlluj. ozhodíulio ú^ňni púsobnosri Destiměniho

managenelfu oblsti .Mora\ ský k!.s l okoli.. na úzeni obce Ricmmice a hl]isi se ! ú-ni
tÚistické oblŇi..Moó!ský 116 aolioli''' K télo oblati ú]eži společré s obcemi sdruřnými
v Dso ..Pótivaorsko.'



6ed]áni byla 4cicjněna na úredni desce obccliho úřadu RicÍeice a na cl.ktoiické ]jLiedni
desce dne l ó' ó' 20l 7' zpis z piedchoziho Žaedtri byl iádně oYěicn a zvcřcjně. m úředri desce
obecniho úl.du a na eleklronické úředni dcscc' K ápisu nebyly lzneseny ádné dalši ptilomií}y

!!!!!t!!!!!!!L
zB|uPit.ls|ýo . obce' Řícruni.e schýililo oýěřoýa|el. úpis! 'o Fnběh! 2I. us.!]óní
z'ý4pir.lýýa obc. Rícfuni.. p4nl Eýu ol.šoýskou a p.nú Filipa sýan.dru' upifiwlelka pznl

vý!|.dck nbŠovÁni: Pro 6

Us.6c.í č' l'|. 2lŽ0l7 by|o 3cbv{|..o'

Bod č.l RCrol!.e u\ncs.ni č' ]..1.!{|/!íl|7l bndu.' ].2:0' zrťdini /lí!pí.kÍa obcc.

zaí|,píléIsrýo ob.. ýhýal,k rcýotaci uŠÚeýnl č. J.3-20,2017 * bodl ť. 3 z 20. uylliit(

sEoía poda| vysvětleni. Že k Íelokaci usn.seni docházi 2 důvodu neuvetejněni záněru na liiedni
deýe týkajiciho se bodu č. 3 na 20' aedári zólupitelstva Ten|o zinčr j iž byl íidně Dryěšen.
Pi€d Nsovánií da| noaloí Úádřit sc přilonnýn ob.eům'

v).s|.d.l b|$ovi!i: Pro ó

U!Ís.íI č. 2'2. 2t20l7 by|o rtvi|etro'

Bod č. 'l. schrl|cn. \|tuln.ho na ko!p.|itt. Řicm.nic€ lro stnjíÚ 20|7'
st@sla iníomova| o ahoÝili ťýši vílpného zoku 20]6' Komplclni Přehed lslupnébo je
Přjlohou č. I toholo ápisu' Pied hlso!ánim dal nrožloý \ ád se ptilomným občúún'

N@!!!!!E!!!L
zaslupíl.ktýo obc. ŘIúdhit. 'chýalnk ýhýaluj. slup,é no \ouPaliýě Ř{cndnice pfo ý.ónu
2017 .Ie Pí oh! l loho|o úpí'u.

vÍs|.d.k b|.$vlíi: Pm 6

Us.B..I č. .J.2l'0r7 by|o ..tv.|.Ďo.



t

výs|€dek hlNoÝ{ni: Pro 6 P.oti 0 znÍže|ise 0

- Usrcsetri č' 6.ó.2112017 by|o 3chvil.no.

výs|edek hlasováni: Pro 6 Proti 0 zdÉclisc 0

- U3I6c.í č' 7.7'2l,2017 bylo scbváleno'

l}od č.6. schri|.ni přijoIídotáce z rolpoitu JjhdBoř.ts|óho krljc,dol.čniho prog.anu 
"Podpoř' i.dňÓlcl. sho.u dobroln|n(ch .hci Kllx n! obdobi 2017 20]0" . llolěřujť

ílnln k nodpis! tóto sÍ|ou\)'

staroía infornolal o p|áncch rekonýfukcc budo! hsičské zbojnice a zpúsobu finúcováni této
ď.P nřed h|eo\.inim da|roŽnon.yjadiil * pňbmJT obiď|:r

N!!!L-!!EE!!!
zoýupil.lstýo ob.. Řltfuúné schwluje přietí .!ol"u zrozločln Jihonon8kého kiaje
. doldčhÍho progann ',Podpo.o je.ho'et sbo|n .bb|oýolných hasiiú obcí JMK hd obrlo 2a1 7

2020., a poýěřuje ýarosq k po.lpisu úo snlolw.

I|od č' 7 ' schrú|ťni snllouvr n 1řiz.ni \čcnól'o bř.nlcnc í' 990009|53:-2^'B rc ipoIcčnosti
E'oN t..skl r.pubIik..s'io'. IČ 257.r]59t.

slúosld inlbmova|o slalbě. kt €rá jc piednčlcn zři2eni !ěcného biemeí.' Pied hlasoýinin dal
noaosl vyjádin sc přítomíýh občanúň'

N|iý,h usheýaí:
zaýupílelslýo obce Ríchanice schýaluj. shlouýu o ď@nt ýě.|ého biehe|e ě.
9900091 s82 zýR se s,jol.čhoýt E.oN č48á .epnhlika, s.|.o ', Ič: 2 5 ? 3 3 591 .

Bod č' 3 schrj|cni nájcn'c. i s nim sj.dnan.U sňhulu o p.onnjnlu kiosku u koup'lišti

stďoía informoval o nabídce pana FeíÍa Lajcfuana' Před hIasoýinim dal nožnost Ýyjádňt se

zaslupilelstyÓ obce Rícnanice yhvaluje lójÚcen kiosku ,a *oapaliýi pfu lerní sezónu 20] 7
poru Pena Lajcmna' Molhos\oýifu ó3, óó6 03' IČ 7238 ! 711 a s nín sje1lho"ou shlouýu o
p|oll'jhu ^io\Au no koupolišlž p|o laní \.zón| 20 l 1"'

vFled.k hIlsovátrí: PÍo 6 Proti 0 zdiže|i s. 0

Usleseni č. 3.&2t,20l7 by|o schÝi|e.o'

s d J 3 z j r l k . ! n b / : d ! r l b Ú f



í

I Bod č.9. sch}ál.ni úiolni '\ě.|.y Ítí\pĎrkovó orgJi/l.. tÍs RícnBnjc.7' rnl 2í||6 2
hospodářskóho \Ííedku }ls RicmaÍicca rok 20l6.

staloía pŘdal slovo pei účctri. la podála vysvědeni k účehi ávěÍce a t bospodáiskénu
v}]íedku MŠ. Před hldovánin dď možnosl vyjádiit se piitonným občmún'

N!!ú!!EE!!!
znýupileh|ýo obc. ŘícnMi.l schýal uj. l,č.1hí zóýě 1. příspěýIoýé o.eaniuce MŠ Římani!
zd Íot 2016 a hospÓd|iistého Únedk" Mš ŘíManice .a rck 201ó.

výs|cd e k hlasováni: PIo ó PrÓli 0 zdÉeli!. 0

Uslsctrí č' 9.9'2r20l? by|o schvilelo.

ltod !' ]0. sCh\:ilťni účctní zívěrlr obct Ři.n!nicc 7. rok:í||6'

* stďosla pieda| slolo pani účetni' ta podala qsvětleli k úěetni á!ěrce obce a Íok 2016' Před
hldovánim da| možnoý \iádřit sc piilomnýn občmln'

zds\ppi|elstýo obce Říenaiice schýallk úěehí z|ivěrk} obu Řichdlic. u |ok 20! ó.

vý6|cdek hlssovdni: Pro 6 P.oti 0 uÍže|i se 0

Usí6e.i é 10'rG21'0r7 by|o schv{|cno.

Bodč. Il . schvál.nizá\ěrcčnóho účlu ob.e R'cmlnittZa rok20l6.

sEÓsta piedal slovo pmi úč€t!i. ta poda]a lTsvědení t ávér€čnéou účtu obce za lok 20i6' Před
Ý hasovánin da] nožnost lyjádňt ý piiomiýÍ občaÓůnj'

zaslupilelsrw obŤ Řfuhdkiu ýhýal,je .áýÚéčný úěel obce Řínanic. 4 |ol 2a]6.

výs|€dek hlasovi.i: Pro 6 Proli 0 zdÉ€lisg 0

U3n6.ni č. ll.lt.2ll20l7 by|oscbvi|e.o.

B.d  č '  l2 .  sťhrá l cn i .ozpočlu  obc .  Ř i c 'n ln i . .  n r  rík20 l7 .

stlrosta předal slovo pmi účelni, I! poda|a vysvědení krozpočfu.obce na rok 2017' Pied
hlNovánim dal moá]ost vyjádít se přilomým obě&ům'



znŠ|upik!Štýo obe Řícnanie Šchýalnje fu.poče| obce Řlc]funice na .ot 20] 7'

\'ýď€dek hhsoráíi: Přo

Uslesetri č. r'.r2.2t'017 byto schťí|eno.

Dod| l . Ú ' Ý  bod  i .  l ] .  sť l l \ t i l cní  i i n l i n .hc . I ř . \ . í  \P lu \ | l ýí iťk i
\ . l i t o{ i  5 l% \ / l ' lťdc f l  k rť l ku  n !  iťdno l l i ch  ó .213/ |  !ž  ]28] l ' l .
lřisluini ptdil nl \p0|cčI!c|l č!rl.ch ílomu. r)nloZ.n!n \cIv:i|.nrtrnl
lrivl ncnoritd rčci ni \hll ickó !ri\o k i.dlolkiiň'

stďoía in|omoval o bm. že teíto bod byl zřuen na 20, ZNedání. ale by| revokovin z dúvodu
nevyvěšeni záňěÍu na úiedni desce. v souč$né době byl již ávěr iádně ^'eiejněn v zjtomé
lhútě' Před hlasoválinr dal noaost vyjádin se piíomlým občmúm,

Náý|h us".yní:
,,zdýÚpiElstýo obce Rícnonice schýahie přeýo.l ýého spohýlaslniekého podílu o ýelikos|i
' a0Igka !éjednollbé h'roýé jednotce ýWez.né Pnhláše"íh o |ozdžI.lí púýa k aenoýilé
věci naýla\tniťAé pao k j.diolAáň | býo' lh tlohě/budo|) y úÝi ob.e Řt|ňa"ie'č'p' D8 -
b!|oýý důn (',a tI. Konen,tého), ýt.i. a obci Ríenonice' jat bu|lou z"ps|i"j ý kalast,
nenoiloýí u Kalaý ilního úřadu P|o Jiho"|o|oýský bai' KP B|ho - ýe,koý, ho Lv č. 646
(potlíl na pozhkn p0Í'č.97ó/12 zdýaýělli'plorha a,tlý.ří, ru něnž je b!|oýý dih
pdtdýeÍ, je .lo,nd |e Úlúnén ýIas|Iicť,í ohce RíManice a ,ení součtiýí pžeýnděnéno podíl"
na je.liolk|ich)' a |o ilenůh dfublýn sfuk!, b,ýoýi rbužsrýo 'níljehtnh br|oýých je.lnoleh'

náj.hti jedno|h! č. 228/1 ' kjiž Šolčóýí je podíl |a spoleě' čóýech .lonu o velikosti 301A061
nójen.i jed"ottr ě. 228D. jejiž součdýí j. podíl na spoleě' čnýah do,,u o ý.likoýi ss2Ea6l
nájehci j.tfuo|k! č. 223/3, jejiI so"ěn j. podí| na sPoI.č ' čásle.h dohu o ýeliAos|i 6J3,906I
il'j.hti j4dno|k! č. 228/1, jejiž solčóýí k poda na spoleě' ěóýe.h don|n o ýelitoýi ó21E0óI
nájenci jed|oltr ě. 228/5' jejiž součóýí je pol!íl na sPoleč' čnýech donu o ý.likoýi ó93E06I
nójenci ktl"olkr č. 228/ó, jejiž so,čliýí j. podíl ha spol.č' ěl1ýeth dohu o ý.Iik.s|i 780a06l

"l,j.futi 
j.dnol^r č. 228n' jejiž součóýí je podíl na spoleě' ědýech donu o ýelikoýi ó33A0óI

nájenci kd"olk! č. 228/8' jejiž so,čnýí je Podil m spol.č' č|iýeth ÍIoha o ý.Ii^.sli 624E06]
ríijehri kdholk! č. 228/,, jejiž Šoučóslí je poda na spoleě' čdýe.h donu o ýelikosli 698'/9úI
nájenci kdno|kr ě. 228/10, jejíž souč|iýí je podíl ,n společ' čóý.ch dohfu o ýelikoýi 780/9061
nójenci kdnolk! č. 2 28, ] , její. součdýí je pod íI fi d sPÓI.č čáýech don t o ýel ikoýi 633/906l

"íijehÍi RdÚo|k! č. 228/] 2, jejiž loučóýí je pÓdíI na spoleě' čdýech donl o ý.likoýi 621/906]
nájenci kdnolhr ě. 228/13, jejíž souióýí je potlí! ,a společ' člislťch lloh o ý.Iikoýi 698/906]
nájehci j.dlo|k! č. 223/] 1, jejlž sručdýí je pÓdíI na společ' čt'slech donn o ýelikoýi 780/90ó1

o so,ěJsht lth|ol,i. DÚlnínLy ořeýodu laLlo:

spoluýlaýIictý podíl obu Řícmhice hn koždé j.d"o1tiýé býoýé je.lno|ce ě' 228/t až i.
228/11' j.jíž so"úýI k aI přhluš,j poí1íl na společnjch čós,ech rlohu, bud. ?řeýe|!én
Úlučliě.Io iaýniclýí člena (příp"Ílně společnj'ch člelů) d|užslýo sllk|, bJ,oýé |lilbtýo,
k|eó je 

"ájcLcen' Píípadně hou sPolečnýni lójeh.i, přklušné b,|oýě jedIolb;



obď Řícnd,iu př.ýe.le př2dhě1 přzýodu do ýlosl"i.1ýi čl.,|,n š|uk', br|oýé .!fužst,o,
klelí jýa hájeúci piídušhýn býoýýc, j.dnolet beŽúplafuě;

ýeštÚé daně' popla|tr a další příp"dné nóklad! sPokté s přewdň uhfodí ,ab'ýq|.ué
převóděné nenoýilé ýěci, lj. zejhéra:
o) ddň r kdbýí ,ťúoýiÍé ýěci
b) nótlad 4 wholoýení ualec. posu.!*u ,enoý,é ýěci' bu.!..li p|o.!"ňoý' úče4' hulhý
c) popla|ek z" ýklaíl ýIaýnického p|áýo k nehoýílé ýéci llo kalaý|u l.fuoýi|os|.
d) 

"|iklad! 
," sepsóní sdlouý, o ?iewdu "ehoýiú 

ýžci a nóýth, ha ý,ln.l do ÍN...

Ulo€rtrí č' !3'IJ.2|/!0|' b'!o rcfi l!|.Io.

|''d!|ť!ní lod č' I,1 . sťhY:il.ni přjj.li d0lx(! / ÍolDoilu '|ihlnmÍl\llóh. kr.jc
z.'l'ro']r.n'u ílZýíj. Ý.íI{o!a.'.]olntíi líu| 5 obccni ltnihlrn} a D0r.t.íi íaroÍy

stďoía infornoval o plánech elekaonizace obecní knihony a zpúsobu nnmco!áli léto atce'
Pied hlasovánin dal nožnosl t ádfil s přilofonýn občanún'

Nóýrh usl.yní:
zaŠ|npitélstýo obce Řícm|ie ýhýal"je piiklí

"P.oEr"n" 
rupok ýenkoýa JMI<" llolnč"i tí1,1

dolou z,o|pÓělu JihÓhúaýského kfoje .
5 ' obech. tnihow!., a poýěřuk ýa,oý!

UJíBMi č' 1.'1+21,017 bv|o 9.hvá|.!o.

D0d1t .čnÍ bd  č.  I5 .  s chv : i | . n i  doJ ' l t Ú  \ň l íUr r  o  d i |n  l Ing '  l - i hÚ r lú . | .ÍUn . ó l oU '
tran.ouzská ]3.602 0Í| Brno-

schýoluj! DÓdoíek shlouý! o .lilo slhg' Libo..n
602 00 B.N, týtající ý rekonsbukce chodníka na ulici

sraroýa infomoval o rozšiřeni pÚjektoýé dokune ee na atci Ekonýnr}ce chodniku ía ulici
Husova. tLeré je piedměten loholo dodalku' Pi€d hlsovinim da| doŽnost vyjádin se piitomim

Bi!ú.!!!!E!ú
znslupi|elstýo obce Řícnanice
Tru, ečko u, Fra hco uz'k|i 38,

Us.es.ni ě. l5.15.2l20l7 bl|o schváledo.



I DodalcčnÍ bod !' l6. schyílcni sn|ou}'a o posk]IÚrúni prárnich s|už.b'

stďoýa inlomoval o jedíáni s novj'n pr.vnin z'stupcefu a o obsa.hu této smlou\a' Pied
blóoÝánim dal možlost vyjádňt se piitomýn obĎfuúm'

Dodít . .n !bodč' l ? . schrÁ l .níp ř j j c tído laccz rozpočluJ ihomor . l skóhok .a jczdor .čúího
pÍogrlmu .. P dllora jcdnoIek sború dobroro|ný.h obcí KNíK ňl obdobi 20l7 - '020. l
porčřu j. íarosll. t podpisU télo smloUr!'

slaDsta iďomoval o důvod{b rozhodnúí bý souÓfu úami v působeni Deslinačnibo
mMeementu oblsti ,. Molalský k6 a okoli..' Pied soválim dal moŽnoý il'jádíl s

ť!!!!!s!šE!Í!
zt|uPikkrýo ob.e Řlchanfu. Ýhýaluj. Íozhodnui o úenní pn'obndli D*|i"ačhho
nanageh.h|u oblasli ,Mo|dýshý kns a okolí^ no úení obce Řícnbice a hlósl 'e t úzéní
tuÍiýi.Ijé oblaýi ',Moruyský tns 

" 
okolí"' X té|o obl'ýi nóleží spohl,lě s ob.efui Š.lruženýni

výs|cd.k hl.sovátrí: Pro 6 Prori 0 zdr'e|i s. 0

U3nBeíI č. l7.l?''l20l7 bt|o !.hvá|o!o.

Dotlzobčm za jakých Podminek budc odplodcj poenku pod by1ovkou č.p'228 ?
odpověď . ! lonlo směfu jsňe oslovili plánika a jednáme o možnoýi odprcdej. Infomace

Dotlz oběe Bude obec 2alládat nový s.d nad b.ibnoÝen?
odpověď - objevila se nožnosl 'skáni financi m ťsadbu ovocných slronú' Pledběhě jsme
pÍojevili ájed' ale alim nej$u znliny da|ší podrobnosli' Jednalo by se o úzeni md hibitoven
Doleoběm jat se doýmu na dělské hřišlě na koupališti. pokud se necbci koupal?
odpověď pokud náte zatoupenou p€meen&u' vstup m toto hřišÉ je volrý' Jinak s€ nanúíte
u pokladnich' ř jdele na hřišlě a nebudele se kou'at'

zdýapi|elstýo obce Ríenanice ýhýalgje snlonýu o poskýoýó"í pňwí.h služeb s JLIDí
JoseÍen Klinešen' se síd]en L1,išoýa 8' 602 00 B o,IČ: 662l3827a poýěiuje Šta6|r

výs|edek hllsovÁíi. Pro 5 P.ori 0 zdíže|iie 1

Usí6c.i é l6'lc2l,0r7 by|o 3chvÍ|e.o.
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