Z Á P I S č. 22
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce
2013 v rámci programu rozvoje venkova na akci „Autobusová zastávka v Řícmanicích k
lokalitě Štuky, I. etapa“ ve výši 100.000,-Kč.
3. Schválení dodavatele vybraného ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Řícmanice –
doplnění kanalizace, inženýrská činnost“.
4. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2013, o zabezpečení veřejného pořádku omezením
hluku o nedělích.
5. Schválení rozpočtových opatření č.2, č.3, č.4
provedených starostkou obce
a
rozpočtového opatření č.5.
6. Schválení odměny předsedkyni zřízeného kulturního a sociálního výboru paní Blance
Koutské.

Bod č. 1 – Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky)
Předsedající, místostarosta obce Mgr. Libor Slabý zahájil v 19.15 hod. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice, přivítal zúčastněné, konstatoval, že informace o konání
zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řícmanice a na
elektronické úřední desce dne 6. 9. 2013. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu. Starostka obce Ing. Lenka Lišková je
ze zdravotních důvodů omluvena, 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.
Místostarosta navrhl ověřovatele zápisu zastupitele Evu Olešovskou a Blanku Koutskou,
které s návrhem souhlasily. Zapisovatelkou jmenoval Lenku Kunčarovou.
Dále místostarosta obce seznámil přítomné s programem a před hlasováním dal přítomným
občanům možnost vyjádřit se.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 22. zasedání
zastupitelstva obce Řícmanice paní Evu Olešovskou a Blanku Koutskou, zapisovatelku
Lenku Kunčarovou, program zasedání:
1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky).
2. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce
2013 v rámci programu rozvoje venkova na akci „Autobusová zastávka v Řícmanicích k
lokalitě Štuky, I. etapa“ ve výši 100.000,-Kč.
3. Schválení smlouvy o dílo s dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku
„Řícmanice – doplnění kanalizace, inženýrská činnost“.
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4. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2013, o zabezpečení veřejného pořádku omezením
hluku o nedělích.

5. Schválení rozpočtového opatření č.2, č.3, č.4 provedené starostkou obce a č.5.
6. Schválení odměny předsedkyni zřízeného kulturního a sociálního výboru paní Blance
Koutské.

Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 1.1-22/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 2 -Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v
roce 2013 v rámci programu rozvoje venkova na akci „Autobusová zastávka v Řícmanicích k
lokalitě Štuky, I. etapa“ ve výši 100.000,-Kč.
Místostarosta předložil přítomným smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Autobusová
zastávka v Řícmanicích k lokalitě Štuky, I. etapa“ ve výši 100.000,-Kč. Jedná se pouze o
autobusovou zastávku ve směru Bílovice nad Svitavou, u zastávky v opačném směru zatím
stále probíhají jednání ohledně dohody s majitelem pozemku. Před hlasováním dal
místostarosta možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v roce 2013 v rámci programu rozvoje venkova na akci
„Autobusová zastávka v Řícmanicích k lokalitě Štuky, I. etapa“ ve výši 100.000,-Kč.
Kopie smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto bodu jednání č.2.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 2.2-22/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 3 - Schválení dodavatele vybraného ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku
„Řícmanice – doplnění kanalizace, inženýrská činnost“.
Místostarosta seznámil přítomné s proběhlým výběrovým řízením a jeho výsledky. Byly
posuzovány 3 podané nabídky a vybrána byla nabídka firmy AP Investing, s.r.o., sídlem
Palackého 12, 612 00 Brno, IČO 60712121 s nejnižší nabídkovou cenou 1.145.870,-Kč. Před
hlasováním dal místostarosta možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele vybraného ve výběrovém řízení na veřejnou
zakázku „Řícmanice – doplnění kanalizace, inženýrská činnost“ firmu AP Investing, s.r.o.,
sídlem Palackého 12, 612 00 Brno, IČO 60712121.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 3.3-22/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Bod č. 4 - Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2013, o zabezpečení veřejného pořádku
omezením hluku o nedělích.
Místostarosta seznámil přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky. Před hlasováním dal
místostarosta možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, o zabezpečení
veřejného pořádku omezením hluku o nedělích.
Návrh obecně závazné vyhlášky je přílohou tohoto bodu jednání č.4.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 4.4-22/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 5 - Schválení rozpočtových opatření č.2, č.3, č.4 provedených starostkou obce a č.5.
Místostarosta předal slovo paní Lence Kunčarové, která seznámila přítomné
s předloženými změnami rozpočtu a podala k nim vysvětlení. Nejdůležitější změnou je
zařazení investičního výdaje na vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení a související inženýrskou činnost dle smlouvy o dílo ve výši 421 tis. Kč, což činí
cca jednu třetinu celkové smluvní ceny. V rozpočtu je naopak zrušen investiční výdaj na
nákup stroje pro zimní údržbu ve výši 450 tis. Kč. Nákup stroje by se zvažoval v příštím
roce, z důvodu možnosti pořídit stroj z dotace JMK. Pan xxx se dotázal, jak tedy bude obec
řešit zimní údržbu v nadcházejícím zimním období. Paní Lenka Kunčarová odpověděla, že
dosavadní firma provádějící údržbu, s jejichž službami obec v posledním období nebyla
spokojena, pořídila nový menší traktor, tak aby byl bez schopen projíždět i problémové
úzké komunikace v Řícmanicích. Před hlasováním dal místostarosta možnost vyjádřit se
přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č.2 ze dne 26.6.2013, č.3 ze dne
3.7.2013, č.4 ze dne 1.8.2013, všechny 3 provedená starostkou obce a č.5 ze dne
16.9.2013.
Rozpočtová opatření č.2 ze dne 26.6.2013, č.3 ze dne 3.7.2013, č.4 ze dne 1.8.2013,
všechny 3 provedená starostkou obce a č.5 ze dne 16.9.2013 jsou přílohou tohoto bodu
jednání č.5.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 5.5-22/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0
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Bod č. 6 - Schválení odměny předsedkyni zřízeného kulturního a sociálního výboru paní
Blance Koutské.
Místostarosta seznámil přítomné s výší odměny a jejími důvody. Odměna je stanovena dle
zákona obdobně jako u předsedů ostatních výborů zastupitelstva. Před hlasováním dal
místostarosta možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu předsedkyni zřízeného kulturního a
sociálního výboru paní Blance Koutské ve výši 1.444,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Usnesení č. 6.6-22/2013 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Diskuze
Místostarosta ukončil oficiální část ve 20.00 hodin a vyzval přítomné k diskuzi.
O slovo se přihlásila paní XXX s dotazem, kdo dohlíží na pracovníky pro úklid v obci, kdy
pracovníci se věnují pouze určitým částem obce a dle jejího názoru úklid není dostatečný.
Místostarosta odpověděl, že pracovníci provádějí úklid dle svých možností v pravidelných
intervalech a ne vždy je možné zajistit dokonalý úklid po větších akcích, zvláště jedná – li se o
dny pracovního volna. Nově přijatý pracovník pracuje pro obce pouze na zkrácený úvazek.
Dále paní XXX poukázala na špatný signál mobilních operátorů v obci a dotázala se, zda by obec
podpořila požadavek na zlepšení stavu nejpravděpodobněji přidáním vysílačů.
Místostarosta se vyjádřil, že obec by určitě požadavek podpořila, nebo se i přímo podílela na
vytvoření stížnosti. Za nejlepší formou by zastupitelé a přítomní považovali petici občanů, kterou
by obec spolu s žádostí předložila mobilním operátorům.
Další dotaz vznesl pan XXX, který se obrátil na obec s dotazem, zda by obec nezvažovala opravu
cesty přes Fűgnerovo návrší, kde se zejména v souvislosti s novými stájemi výrazně zvýšil
provoz vozidel. Místostarosta odpověděl, že existují možné návrhy řešení, ale nejlépe bude
směřovat dotaz na paní starostku, která na dnešním zasedání nemohla být ze zdravotních důvodů
přítomna, ale je provozovatelkou jezdecké školy ve stájích.
Pan XXX se dotázal, proč SÚS JMK v létě nesekala porost kolem krajské silnice v určitém úseku
na ulici Husova. Místostarosta odpověděl, že situaci prověří, ale pravděpodobně jej mohla SÚS
JMK neopodstatněně vynechat z důvodu posekání porostu pracovníky obce podél úseků silnice
v jiných částech obce.
Dále pan XXX poukázal na propadání chodníků u krajské silnice nad jejich zahradou, kdy
dochází již až k uhýbání tarasu na jejich pozemku. Situaci by řešil odvodňovací příkop odvádějící
vodu, která dnes nemá kam odtékat a je příčinou propadání chodníků u vozovky a borcení tarasu.
Pan XXX se dotázal, zda má sám napsat stížnost na SÚS JMK, či toto bude řešit obec.
Dále se pan XXX dotázal, kdo je zodpovědný za obnovení zvonění zvonu na návsi. Zastupitel
pan Roman Slaný odpověděl, že se jedná o aktivitu občanského sdružení ORA ET LABORA
2010 a požádal pane Ševčíka, aby se s případnými dotazy obracel na pana XXX, vedoucího
sdružení. Pan XXX se dotázal, kolik toto sdružení představuje občanů a kolik občanů by bylo
potřeba, aby se v obci tradice zvonění neobnovovala a navrhl dát zákaz zvonění do právě
schválené obecní vyhlášky o zamezení hluku o nedělích, neboť dle jeho názoru se rovněž jedná o
obdobný druh hluku zakazovaný vyhláškou. Zastupitel Roman Slaný odpověděl, že sdružení
představuje cca 50 lidí.
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Dále se pan XXX dotázal na to, co se děje s žádostmi o změnu územního plánu. Paní Lenka
Kunčarová odpověděla, že k podávání žádostí byli občané vyzýváni s předstihem, nyní jsou
předány projekční kanceláři, která je musí posoudit v rámci celkového územního řešení obce, na
konkrétní odpovědi je tedy zatím příliš brzy.

Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 20.45 hodin.

Zapsala:

Lenka Kunčarová

Předsedající:

Mgr. Libor Slabý, místostarosta obce

dne…………………..

Zápis ověřili:

Eva Olešovská
Blanka Koutská

dne……………….
dne……………….

Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,
osobní údaje jsou nahrazeny znaky xxx.
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