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22.zasedáníZŇtupite|stvaobceŘícmánic€
konÚéhodne29' 8' 2017v l8'00 hod'v zasedacimistnostiKomenského
ó8
1)

Teclnický bod schváleni o!ěřovatclůzápisu. pfugÍan! aedáni ajmenová.i

2) schvá|ení
sú]ouv'č.I030]68óó/00]o smlouvé
budoucio 'izení věcnébo
břmene se
spoleěnoíiE.oN ČeskáEpublika's r'o.IČ 2573j59l
3) schválcnisnlouvy o sn|ouvěbudoucio zři'eíi !ěcnéhobiemenes JMK Ž€ r olínovonán,
4996, Bmo
4) schvá]eni snlÓuvy na pojeltčni čimost s lns' LiboEn TruneěkoD.Ffucouská 38, ó02 00
5) schvál ení.o4oebvého opalieni ó' 1
6) schválenípieYodupozenrtupec'č'9?6/42l k'ú,Rícmanice.Zdú!énáplochaa nádvoři.o
výněie j52 n:. z llslniclvi obceŘhmeřo do v|slíiclýi býovéhodruŽstva
Št y. býÓvé
druŽílo.lČ 26297914sesídlemKomcnskrjhÓ22B.Řicfr.nice,664ol

7) schvál€ n i Donod],o spo|upnicisobci Dolnésaliby
8) sch!áleli snlou!-v o pnivu sbvby s panen slanislaven vackem, b'1eh Nenocnični l l85,
73j 9] Uíičova paniAlžbělouPodŠkubkovou.
býem spáčilova
2/]257.ól8 00 Bmo
Bod č' I Technick}.bod - schráleni pío*ránu 'a:edÍní'vo|br zlPkovatelkv a oyěřoyal.|u
Piedsedajici
staloíaobceLibor slabýkonsatoval,žejepílomno6 členů
zíupitehNa dlc
pEzeněnilistin]'při|ožené
k ápisu a Alupilehtvo je tedyusnášenischopné'
lnfomaceo konáni
2sedáni bylazveřejněna
naúřednidesceobecnihoúiadufucmricc. na elektÚnickéúředni
o e ! ' . J n ť2 2 8 ' 2 0 |7 ' / a o i 5/ p E d c \ o / Jo á . c d M I o ) ' ' . d n á\ ) | Ó | U \ e aJ j I o l e nn ao I K
zápisu nebyly vaeseny ádné dalŠipřipo ň ínky'
Nliý|h ush.'é|í:
zas|npi|elstvo obce Rícn'onic. schýoluk oýěloýdl.I. zópisu o p|iběhl 22. zos.dó"I
$ýupilekrýa obc. ŘIcmhfue pfun Iú rnislir a poru zdeňka Alďn, zapisoýa|elkvpdúíPel
výsl.dek h|asováDi:
Pro 6
U!.B€ . í!. r'r. 22'017 bylo 3chÝi|€ n o.

Proti 0

zdÉ€ l ise 0

Bod č' 2
schrá|cDi smlout. č. 10]03ó1166/00l
o snlouvě hudoucío zřizoíí vč.ného
břeB€ n es.spoltěírsli E'oi\iČ.ski republika.s'r.o',|č2573]59l'
sleosta infomová] o stavbě' kleÍáje předmětemŽizeni věcnéhobřenene' Před h|6o!Ánim dal
možnoí qj'dňl s. pítomým občanům,
Niýrh nsneýIí:
zaslupí|elŠtfoobce Ýhýaluje snloný! č.1030,J6866n01o shlÓ|ýě budoucío zžízení
ýěthólo
břenene Ý spo!.ěnoslíE,oN č.s||ó rcpublikd, s.|.o.,lč 25733591'
výŠ|edek
hllsoýítrí:
Přo 6
-2L,n11
Úa6Ení Í.2'.7
bylo!.hví|.ío.

PřoIi 0

zdržc|is. 0

Brd ř.3
schrál.li sD|ouw o tmlÍ,utč''udouci o 'řízení fěcnél'o břenenc \'lMK.
z€ . oli'oyo !án.l99B. Brío'
starGb iífomova] o s|aYbě.tlénijé přdn&m ďia.i !é..éhobřfume' Před htsoýónim dal
noáosl Ýj]ádiit s. piitoňnýn občÚúň'
zdslupiklaú ob.e RíMice
'chŇl'k
sň1.uý, 4 'nlouýě bu.louď o zí@ní ýicn.ho
břfuIe s JMX. zemlímv nó^ t99/]. BÚo.

U!'*.í č.3J . 22'0t7 by|o..hl.|.'o'
Bod i. | . schví|c.isnlouYr n, lroj.kčničinnost
]c spo|.číBlis}tÁRT DoyY s'r.o.'
Jírou 289./|0'Líšeň.
62800 |tr o. l(. 0-17]95]]
slmsta iílÓmolal o ŽÁněruEkoístfukccu|iccU M|ýnku.obsabem1ólosÍ ouly je zpracovful
pÚjekovédokumentac€lekons|rukcc
lélokonuňikace'oběm upobmil' že Óa poškorné
komunikaci'klenu zprávová]a fima v.selý plovádějící
dopliěoi kealiace Y obci. by se mě|a
vzrálovát reklmace. slaŇsta inlbmoÝál. Želo budes tmou řešit'Pie'l hlasoÝínibdal no,nosl
9'jádřit sepřiloníým občanúň.
Ni!ú!sEE!!!
zaýupi|elstýoob.. Řkdúie '.hý,l\j. snnolýu nd pokkční ěh"os! ý sPoleěnos|í
iMÁRT
DoMy s.r.o..Jhoýa 289410.LB.d. ó2E 00 Bfuo. !Č:03719''3
vÝs|€dek hlasoýitri:
Pro ó
Přori 0
zdřž.|i s. 0
Ú.l*ní.. 1.1.'D0|1 b!|oJ.bvIl.Eo.
Bodó.5 - s.bvá|enirolÍoř|lnéhoona|řcíič'
I
předá]
sbo$a
slovo pfui účetni
Evě va|n.. kt€É pod.h k mzpočtovénu
opaťenir]s'áleni.
ot,čaotas Zjíma]a o dobci prc šlottu 2 MSMT. PÚi úLčerni
o<lpo!'ě&|aŽe se jedná o
p'itokorou doh'. t€ kl€É obé.ádno! smlouýu.má' obča a s doEo\ála j6 i Žistúi
dot@ pÍoílá€islou Školku
pŘco\nita šlolky Ebo Ďa něj budenB'
P|něpolqjc P|d'dslŠiho
panm
finďlčnědopl'cd obě. UčeÚiobces
po!áti tébdolaceneni
n.rcslou ďpověděli. & účel
zlim afupitelsllu aáÚ' ob.e * dot@val n! ftíosbici u hiišě' sms
odpo!éděl.Že
notá lňfosl4jce sloui proPosil€ni řádUsměrcmna Keice o Pm nňšě,
Ptedhlóová!ím dal noŽrost \Úádtil se ptilonnýmob.&úh'
výď.d.k tl.sovátrí:
Přo ó
Prori 0
UJ!*Dič.5.5-2'4017 hylokhvl|.!o.
Bod č'6. schYátcnipře\odu pozemku!Írc. é.97ól.r2v k'ú.Ří.ňtnicc z!íaYě'áptoch!!
nádvoí o výněř.352 nr! 2rl.ííiclýÍ Óbc( Rlcmlnicc do v| tnictYi br|ÓréhodnžsiYa
Šruk!..
b}loÝédruž'dYo'|č262979|4s(rÍ||enKomcnskó|'o228.6ó.0| ŘicÚánic.'
sl.rsta in|omoval o průběhujedÍÁíi 5 brlovýn d(ustleň a ífuov€li Prcdejni cer)'' Pled
hlasoválin dalÍoŽnostq'jádiit se pilloňíýň obólnim'

!!é!ú.ar!g!!;

zaýupikt\M obc. Ří.n"nic. lchýalnh Pl.ýo.! poAň*u parc. [. 97ó/12 ý^.ú' ŘícnaÍicl o ýjňěř. 352 hl ', zýN|ni.|ýí ob.e Řím\ice do vlaslnictýl
Zdýaýěná ploehg a
"li|,wil'
b,'oýého družs|,a Štat!, bý.ý. dr,.'lýo, !č 2ó29z9u '. ndlú xorunstiho 228, ó61 01
RIMice
u .erL sranownou 100.-KUI n.
výs|.d.k b|aolÍ.i:
Pro l
Pmti 0
Ut!*!i
ě úc22'0|? byto rbQl|.!a

BÓd č.? ' schfá|..íDohod!Ó spo|Úpřjcis obc.Do|n.s!|iht'
shsb .nfomoval o riceletéspolupnicis ob.i DolN s']iby. čekánásspolečný
pmjeh. l@ď byl
pBarlolaý m 13-bfupneb'lu obce. D]il. uvedl. ž dn€ 16' zií 2017 bude! obci Dolíé

saliby podepsána Dohoda o spolup!áci' Pied hlasoYánim dal mož.ost l!ádřit

se přitomÝŤ

!!!!!!!4!!!!!!t
z"ýupikkrýo obce Řícmhice thýalaj. Dohod! o spol,próci Šohď Dolné salibr.
výs|.d.kh|sová!i:
}ro 6
lroti 0
zdňÉ|ise 0
U'tr*Di č.7'7.Ž22017 by|. 3cbvá|.Ío.
Bod č' 8. schlálcní smloura o práru srarb!".Pan.n siúŇ|'\cm vacken' btt€ n
Ncmocničnill85' 7&19l |-ničol ' Ál'bětou PodštuhkoYo!'btt.n spáčilo'.2/125?.6|30{)
stďoía infomova] o obsanu smloult' Před h16ovánim dal možnostvl'jádřit se přitomýn
Ú!!!!.!!!š!g!;
z"ýupilelslýo obce Rích."ic. schýaluj. shlouýy o ?|óýÚ s1aýbrŠpanen s|anisloýeh |/dck.h'
b''lÚ Nenochiční ]]8s' 733 9] Uhič.ý a ÁIžbělop Po.lškubkoýou,bll.h spóčiloýa 2/1257'
výs|€ d ek b|.sováni:
Pro 6
U]!*6I č.8.&222017 bY|oscbvi|€ n o.

-

Prori 0

zdÉ€ | ise 0

obó'n. vaesli ýižnostna špabré
zásobovániobcboduÝobci 2božima na neocholujeho
pesonálu k zákamikúm'
stařost. odpo!ěděl'ŽeÓ prÓblénecn
s obchodenvi ajiž selolo iešis mmagerkoupÍodejíy.
zvaŽuje se i !$ovězeni snlouÝy s provozovatelen prcdejny' Lepši bude ale přlpadná dohoda o
ukončeninájhu. aby se neíalo, ř budeprodejnana čásuavřena'
občÚ vznesl stiŽnoslna Uloženízpomlolacich rebdéú v u|ici Havličkova'
st!.6t! odpo!ěděl. žerefudéÍybyly insblováíy iádně dle zpEcovanéplojekové dÓl.menuce
a značchi
obýnézóíy budeješÉdop|něno'
občfi upozomil' žepo výkopoýcb pracich ! ulici Havličkov{ kl.Ié provedla fina veselý při
doplněni kmal izace ! obci. pok|eslave studnich voda.
stámstt odpolěděl, žetoto nenívinou kmliace. ale je 1oprobléncclosl ni.
ob.lÚ se in|omovaI, j€í|i se v dohlcdrédobě neplánujevýslavbachodniku v ulici Halličkova,
sta.ost! odpověděl.že chodnikya opÉvykoňunikei vobci se řešipostupnč,
Nyni budeme
ádat o dotacióa nÓu' chodni*nauliciHusovaa na oplaw komuikace ulicc U Mlýnku.a obě
alce se do*ončujepÚjettová dokume.tace'
NěkEii občané
nmilaji. žejenovýchodnikv Moči|kách
zb'lečný,potoř f lam vŽdychodiIoa
po
ae choditbude silnici.
Na (olo n'vÁz!l! .ljskusc zúčástúě'ýcbnad Pďkoýjnin íevyúivúých automobilův ulicich
Havličkovaa U Mlýnlo, kteréjedrak bráni pmvozu po koňunik&i' a|e i zneiišt'uji komÚikaci
ropnýni plodukty'
st.rosta odpovčdě|.
že někeři občáíéna ulici HavlíěkovabyIi upÓzÓňěni na nadněmé
pďkov'ni' sifuace na u|ici U Ml}rnlo se q/řeši novou konunikÚi s iádné 9Žnačenýn
zpoplatněí}hrpďkovánim
občatrupozomil!aprcpad|oukonÚikaciv u|iciHavliókoý smělenk býa|émulr€ v inu'
st.rosl. odpově.lěl, že Ilto áYada a ještě dalši jsou oznáncny zholoÝiteli a bud€ sjednána
občatr infomoval, žc i po vybudováníkaÍaIiačnisitě vobci. PŘvideIně dochjzi k }.y'ouštétri
odpadnich lod do poloka a uporcmil' ř v do ednédobě koíči daluň pD iádné piipojeni
domd noJi nd Lďaliácn siť
staroí. odpověděl. ř od vodÉnské bude vyžádánseam napojenýchdomúa oíahi budou
upozoměli na poYinnostnapojenia budeod nich poádoválo prokázániÚakládáni se splďkmi.

obča. lznesl íiŽnoí m špatnouinfomovanoý oběmú vobci o konání veiejných
z6tupilclslvech a doporučil.ab!' se v těchlo připadech lyuŽílal napriklad rá|ď a e|ettonickd
komuíik&e,kteDuňá obeck dispozici'
sbroía odpověděI'
Žeýku pi'jimáa budesFdnánaDáprava'
cleí kontrolniho výbo.! upozořnil na chybějici |ist vdÓkumenlu směmicepr adáváni
ýeiejn)th zatáZlt máléhorczsahu. kteďm se obfu řidi' od r. 2004 je úČinný
Jednaci řád Zo
RicDfuice' je ale nutnájeho a]tlualiace' Dále se doluoval. jal zaíupilelstvo obce kontb|uje svá
Usnc$niajeíli s tidi svýnjednacimtáden' Jesl|ijsoujižsplňěnymnohépřipominiyoběanú
vďejnýchzĎedániAtupitelstvaobce'
2 pledešlých
slaroía odpovědél'
žese tylo !éciřešinapaco] nichzíupitelstwh'
občaí sc dotazowl.jcíli je.jiŽ podepsmásmlÓuváo nájňu po,imku vulici U Mlýntu mezi
obci a nájemcen.kle!\'jiŽ pozenekoplolil! VyuŽivá.Ko|ik |idi Yobci má nedoplalek
za odloz
*omunálnihoodpadu'KdokontrolujepEcouináplňpmcouikúpro\ádějiciúdrŽbuvobci'
slaroía a p'Ii úředIiceobc€ odpovčdčli.
žc smlouvapodepsána
neni.ale íájeňkynépieýo
splnila všechnypožadavkypĎ pÍoíájeňtohoto'po7€ m ku' Popla*y a odpadyjsou iádné
vybinjnya hlavněse daii do!íbílaldlužné
poplatky.PBcovnikyobcekontmlujispolečně
íďosla
občan se doleoval na zit|3dě. ěcho by| pňdělcĎ Fozenck Rinderůn a Zd! je k nahlédnuli
st'rosra odpověděl,žl na zá*ladědohodymezi oběnrazájemcio 1entoporenck' snlouva Ó
prn ájmu ješlěpodepsánaneni'
občaúupozornilnallomcnoulětcv u obcboduv obci.ktenihro2ipáden'
z.stupi(e|odpovódčl.
Žc 2ín njslnj hasiči!&ev odslÍÚi'
oblan sedownvu|'jatým 4ůsobema vjakých]hůtáclr
odpovidáobec!a doPisyobéfuů?
srarostáodpověděl,
Žese odpol ídápGcmnoufonnouncboúýnin sděleíinÓbčúovi.
občal sedolŽoÝal.kdy budeinýalo!]íno
ábrad|i na hřbitov'/
v
s | a r o q ao d p o \ e d P/ e . P b J d ei n ! a | o \ ' Í ě . l 7 f u ' l ť n
jak se upralujípozeDkynadhibitovema vjeho okoli'
obč!í sedol1zovd|'
provádi pan Hába' sečenitaková ve|képlocby bude
sra.oía odPo!ěděl.Že údrŽbusečenim
občal položildotu. kdo ]cdc úěeln
ics i !c školcc?
starostaodpovědčl.
žcve vedeniúčetniclvi
Ms ke?Íěněnedošlo.
občln se intÓmÓval, v ja}émslalu je dotdcea piípadné
sepsánismlouq s obci Dolnésa|iby,
zda se ačnehěnil podobakoupaliŠtě'
stařosta odpovědéI'
Že se budeEllizoval Fn prcjekt..Pobávac|.'Podobakoupalištse měniI
ob|'n se douzova].zda je jjŽ zkolaudoÝánopaÍkovišlě
prc účelykoupalištěa zda budou
oníýěny ceduleinfomujici o 1élonoŽnoíi pďkováni,
stďoía odpověděl.žeješě schá' dodělalávěrerný polrch na parkoviŠti,
keď se zatiD pro
ňnančíi ná!oúío$nerealizoval.
občlD s dotaoval. jak jsou \r.náhíny po edávky 2a komunálni odpad,]
stařosta odpo!ěděl. žc sc pohlcdávk' ramánaji phennou l.omou uponinek' což pani úěelni
s pmi úředniciprováději důsledné.
občln se dotaoval. kdo konlroluje pncolni úplň pracovnikůprovádějici údržbu! obci?
stařosta odpovědčl.
Že kontolu pÍo!ádipÍalidelíěspo|ečně
s nGlostarosou'Pracovlj n'plň
pma Háb].je údŽbaobce lj' sekánilravnalýchploch'hubeniplevelů.šlěpkování
dřev4 .nne
vobecniD leseaj'Pm Baláždělápomocné
práccpmuHábovi,vrsyp.vánikošú.
úklidobceatd'
/;ýě|

stařostá poděkowl přilomnýn 2! účlsla ukoíčj|zlscdá

v€ l8J0 bodin.

'd^"7,4-!..Lt(?
Pr.dýdajici:

Libď s|abý í

sb obE
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"*/,47
z€kjněno M útedďa e|ďfunickéúlednids.e obe Ri.naic.
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