
Z AP I s č. 23
23. véřejIóho zjsědón i zistul'it €|stv$ obce Řicntnice

konfiéhD dne 7' l l- 20l7 ! l8'30 hod. v zýdaci mistnosli Komenského 68

l) 'fŇhíiclý bod ýhfál.ni orěto|.leÚ 'npisu. prÓg@u zedáni ajnenoúni

schrá|eíi íozpÓčtolého opatřeni t. 3
sch\ á|cni ávazku obce Ři.m.nicc l uh@cni t šech nát|adú Dobd ÓlnéúÚ slaztu
obci vodolod)'a kmaliacc Bi|ovicto mu}isejicich * shb.u ..Řicmlnice !odo!od.

: )

l )

BÚtt .. l T..hni.tý bod - sch!llríi Ífugrlmtr /!i(d'nl' fo|b) apisol .|k] r ov..o!ltclú

Ptcdsd'jicisleoýaobceLiboÍsIabÝkoíjluld!l.Ž.jepiitomno6é|cnůzólupil.lšllad|.
pr.Ženčni listin' přiložené \ ál]5u c ŽÁlupilťIslvoj. t.dy usníš€nischopné, lÍfomsc. o koníni
redáni blo zvď.jnlná fu úLi.dni dcsc. oblcniho úř!(lu RicnÚice a ía elektfunick úňdni'
Zápis z pdcho2ího edáni by| řúdn! ov.ř.n a z\.ř.jn!n m údéd.i d*e ob.cniho új!d! !..
e|€ktmnické úMni d.*e. K ápisu neb |l rzfusny ž]ídre dalŠí prjpoňink''

ť@-gEa!!
z6ll4ikbný obc.. ŘkMi.. khýililo
za ,pl,.,ltw ob.. RiťMie pdní L.,',

oý.toý,!4. .1ipÉa o Fnb.h' 23. uýunl
LB|ow, d pd,í Blú&a Ío',,,o,, z,pkoŇl.ll,

t]3n.!.níč. t.r.2!D0l7 Úv|o !cbv{|cno.

l]od |' 2- si.hvÁ|..i.ozpočlolého op9llcnl.. ' pro\edln.ho í!rcíou.

sI!Ňsla př.dal slo\o pani účeh'. hená 'odllu k rc,poÓlovému opatření Bslětlenj' Pttd
hlBolÁllh dll moŽnosl qjádřit k pd|omrim ob.!nům.

Ntit h B,Mi:

zúlapl,.lsla obc. súwluj. m.po.,oýt op,'k,l .. 2

U].oC!| č. tJ- 2320l? bv|o '.bv.|.m'

'rutú obcc Řfunlni.c l uhlenI
l kaÍ.|izml |'l|oli.kU roul iscjic|cl t.

ýšBh hiÍl.dú l'obmrohénu
3.al bou 

"ŘI.btni$ 
\odovod,



sllmsls iďomor'al o pĎjcktu rybudo1á.i r'odojeňU a čásli \'odorodÍich siri. tlerý s. mě|
Rá]izovat zíĎveň s ÚsraÝbou k&alim€' Dále infomÓ\al o 9.hodách ž]áII2t na t€ o prejeld
prstnedlict\in svaztu' Pi.d h|sotlinim da|možíoí q'jádiil se přitomným občánůn
obč.nla se doM!á]á,2da vo<tojen bude PoUrc Pm ob€c RicmÚic..
sr.r6t.: óo bud€ pou€ Pm Ricmeice'
občO s al. ko]ik to bude obcc slál Deí.z'
srlmst!: ob€c bude žídat dolaci na vodovod' o.jeila.ni čístkaje l0 mil' koM' Dotr€ je Úi
65%' vanatou je. Že vlaýni podil budc ulÍ@n svťk.ň a obŇ bude tento pÓdil splácét slelu'
Tin b} chom nemuscIi qdával okm2itě ádné v|6lni zdrcje Úi Žád.t o úvěr bďrt!' Dalši
obrcvskou výhodouje' že největši admioistElivni áěž pádn. ra piedsedu svazku p. vladinjĎ

občm se pta]' zda ul' vyhlidka ná vodovod?
sl'roí': nemá . ýodovod tam nenimožnó lc!|i7ovat

Miý|h usnesťnl:
zaslupi|eklýo obc. ŘIcm,i.c ichýdlúJe znýdz,, nh|auni ýšech adkla.lů Dob|oýolhéňl
ýaz}u Ób.i yorloýod! o la\aliza.. Bíloýicko rÓÚýlý.]tctc|' s. ýoýbou 

"ŘtchahicP

výsledck nhsovÁli: Pro . Pťoti 0 znÍžense 2

Uslseli č. 3J.i,0r7 by|o 3.hv.|.!o'

občú z poloka se sú]c Iinc ápeh. Ko|ik |idi je již Mpojeno m lea|iei ajal ob€c bude
iešit. Potud * nčldo íenapoji: Búd. k po oMesh. co * í..apojili r-1žadoYát doklad o

starost. vodámy ňaji *z]M občdú. kleň jso! již mpojeni o li co mpojeni nejs'j. budou

obč.í se infomoul.a stav směhice o z.dá!áni !.ř.jných z}ázek.
slaroía: dosudje Eto sněmicc v púlodnin í!v!.. Že 'ejmě doš|o tehdy k chybé pii lisku a

ob.!n se doEzoval E prcYomi náklady kluzištč.
Slarosra: doposud je neznrihe.
občá! se dot.2ova| na pnihi íúby plo obec'
srlřosta: snlouw m právni sl!žby náňc.
obč.! upozonil na po2dni zvetejňovdni zÁpisú'
st!řost!: zpúsobuj e lo zpBcovÁván í člslo c hlot ic [é d h kúse ko nallována s o!ěřovalel i zápisu'
ob.m se dotlaval na fimění situaci sczóny 20 |7 ía koupališli'
st.rust. a účetDi| proloz byl zíÍátoýý' ptesnou čístku dodáme.
občan se dota.val ía pieúčbváni enď8ií panu Lájcnanovi z plovoz kioslo.
st!io3t& doposldnebyloDljčlÓváno'

sltrostl podčkou| přiron!ýD z. úš$l ' Úloí!i| z$.dínlv.l9J0 hodiE
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