
ZÁP Is č.25

25. vcřejného zascdáni ZastupitelstÝt obce Řícnanice
konaného dne l 9. 12. 20 l 7 v ] 9.00 hod. v zasedaci místnosti Konenského 68

l) Technický bod. schválcníoÝčřovalelú zápisu. programu asedáni a j mcnováni

2) schváleni p.avidel rÓŽpÓéto!ébo plovizolia obce ŘícnÚře pro lok 20l8
3) Infomace Ó rozpočloÝér qhledu obce Řicmúře na roky 20 19 2020
4) schválení lozpočiu póŠpěvkoýé organizace Maleřská škola ŘícĎúře na.Ók 2ol8
5) schváleniobecně závaznévyhlášky Ó'l/20l? o nístnimpoplalku u provoz

syslénu ŠhronaŽďováni. sběru. ptepr.ly' lřidédi. lyuživáni a ÓdŠtlaňováni
komunálnícb odpadů

6) schváleni Rozpočlového opatřeníč' 3
') Schválení Dodatku k nájcmni smlouvč pronájemniky BDl naýšení Foídu oplav

8'  \ch\d|eoi juÝnInálÍhu /"dd l inen) .  I  u/emn|ho p|.n l  oÓ.e Ř 'cman cť
9) slanoveni odměn neulolněných zas pitelůod l'l'20I8

Bod č. 1 T€chnick]. bod scbYál €.i Přogrl].U zasedáni. vo|bt z'pnol.telkJ' a

Piedsedající ýarosta obcc Libor slabý konstalova]. Že.ie přitomo 6 členú asfupilelíva
d|e prezenčni listiny při|oŽenék zápisu a zaýupilehtvojeledy usnášeíhchopné'
Ilfomacco konáni zasedání by la řádně aeiejněna na úiedni d*ce obecnibo útadu
Rícmanicc a na €leklťonické úřednídeŇe dne I2. l2' 20l7' vzhledem k reminu koí'ni
25' zasedáni. nebyl dosud ápis z přcdcho7ího zascdánj vyhotoven'

Niýrh us,ese,í:
zaýapílels|ýo obce -Ricnanice schýaluje oýěřoýo|ele x!'pisu o průběhl 25' &seÍlání
uýapííektýo obce Rí.hahice pahí Eý4 olešoýskou a pan1zdenkd AI.,", zapi'oýa|e|ka
paú Pelru K!íolickou.

Bod č' 2- schvá|ení PraÝi.t €l řozpočtor'éllo Provizoria obc. Ricm!ni.. pro řok20l8

s1arosta seaánil přitomé s obsahen pnvidd rozpočlovéhÓ p.ovizo.ia na.ok 2018. Pied
hlasovánim dalmoŽnoý vyjádřit se přiLornýÚ občanům.

výsl.d.k b|.sováíi: PřÓ 6 Přoti 0 z.lÉ€|i se 0

[|snes.ni č. l.t.2512017 by|o schvá:eno.



zdstapí|els|ýo ob.e s.hýaluje praýi.lla řozpoě|oýého proizorta obce Řichabice pro rok
2a I E' ke, budou pří|ohou ě 1 loholo zliPhu'

výsl.d.k h|.so!áíil PrÓ ó Proti 0 Zdrž€li se 0

Usnes.bič.2.2.25/20l7 byloschvál €no.

Botl č.3- Infornace o řozpočtovénl ýýb|edu obce Řjcnanic. Í! rokv 2o19.2o2o'

stďosta seznámil přilomné s rozpočioým Úhleden' Před hláŠovánim dal moŽnost
vyjáďit se přítomným obÓmú

ZostuPilels|ýo ob.. Rl.huni.. b?r? na ýirtoní inIo|ha.io |ozPoi|oýén ýlhl.du obcP
Řicnonice na fuk! 2019 2020, klerý b"de pří|ohoa č,2 íohoto zlipisu.

Bod č' 4 ' sdlváhÍi rozpočfu přispětkoló organizn.. M.teřská ško|a Řicnanicc n!

sLarcíd in|omo\a| o Iconem 7\ele nén' 1JL|lu ó ob.ahu .o/po.|L Mš Řicmdn:ce na Io<
20l8' Před bldovánim dalÚoŽíoí vyjádřn Še přilonnýn občanúm. občanka něla dotaz
ns naÚŠení stravného pro dái' Ředilello MŠ sdělila, že stá|e hledá vhodného dodavalele
slravy' Fima Lďšmannaje pouze náh.adnim ieŠením.

NóÝh uŠneseÚí:
z6tapí|elstýo obce Ří.nanice prcjednóýó a neschýaluje Ítýh ro4]Óčt! pííspěýkoýé
oryahizdc. Mqleískli škola Rícna,ice ,a ruk 2018 a dopotuč|i. úprdýÓ, iozpočl, tak'
ab piísPěýek ziizoýalele ěi,1i| čliýku 100 000'- Kě'

výsledek b|asová!í: Přo ó Proti 0 zd.že|i se 0

Usnesení č. 4.4.252017 by|o schvál.ío'

Bod č' 5. schÝá|eni obccnč zálazÍó lyh|Áškl č' 1/2017 o místním poplatku za p.ovoz
systému shřomaždlo!áni' sb.ru' přepr{vy, tříděni, iTuži!áni a odstř.ňÓtání
komUná|ních odp!dů'

stďostá iífÓmoýal o obsahu nutnosti úprav ve ryhlášce' Před hlásováním dal moaoý
lTjádřil Še přitomným občmúm'

Z*,pii"o"it* n"-^i"e ýhýollje obecň iýaz,ou ,yuas*?, t'not z o .i,t,i.
poPlalku zo Proýoz s!ýéhu sh,rnažďoýóní, sběru' přepruýy, lříděhí, ýlužÍýóní a
o.lslroňoýóhí kohuiólních o.Ipa.Iů.

l ú ď h ) / l . z ] ' L z & b l . } 6 ! R u I Ú



Botl č' 6. schýál.ni Íozpočtového opxtření č' 3

Starosta informoval o rozpočlovém opalřeíi' Zastupite| pm ^lexa podal infomaci o
vyúětovdní dotace na basičskou zbrcjnici' občanka ý dotŽoválá na vyuŽití nNicb
p.oŠtor' zstupilcl pan Alexa odpověděl. Že proíory budou ŠlÓužit nejen hdičúm' a1e po
donluvě je fuohou v]ruŽival i dalŠí spo|ky' Přcd hlasováííĎ dal moŽnÓst vyjádřit sc
přiromýmobčóůĎ'

výí€d€k hltsoÝáni: Přo ó Přoti 0 zdrŽe|i se 0

DyloscnÝaIeno.

Bod č.7.  s .hv:í l € ní  dodl tku knájcnni  sn lourč Pro nájen. ik]  BDl  .  na!ýšcni

slďosla infomoval o dÓbodě nájemníků na 7výšení přhpěvku. l,řed hIasÓvánim dal
moaoí v'jádin se piíton!ýn občanúm.

NóÝn usneseai:
znýaPneaýo obce Ří.naÍice schýolaje dodal.k I| frúj.ndí snlouýě p.o ndjedník! BDl

naÚš.Ií Fondu . 6 Kě ,a 1 5 Kč/l n2'

zdslupilektýo ob@ Řícnahice obce schýol,j. Ío,počloýi opaÍření č. 3.

výs|edek h|asováni: Pro ó Proli 0 ZdÉelis. 0

Usne5ení č. ó.6.25/2017 bylo s.b!á|eno.

zaslupitelslýo obce Řichahic. s.hýaluje tuše,í fuiýrhu zadóhí uhěh! č. ] úzÚúho
plli,! obce Ríchdni.e'

výsledek b|asoYání: Pro ó PrÓti 0 ZdrŽ€|i se 0

Usíesení č' 7.7.252017 bv|o schváIeÍo'

Dod.tečný bod č.8.  schvá lcn i  z .uš.í i  nnr .hU z 'dán i  změny č. l  úzcňí iho p|ánu

ZNfupitelky Bldnka Koutskii a Lenla Lišková infomovály Ó důvodu zruŠeni zaďjní'
Zótupilelstvo cbcepÓíupovat dl. budoucich noťch. Zychlených podninek. platných od
ledna 20l8. Pied hlasoviiním dalmoŽnost dádřii ý přitoi]ným občanúm.



Usnfsfni č' E'6'5/20|7 by|o schl{lcno.

zdrže|i se 0

Dodal €čný bod č.9. schlá|eni odmčn neUlol'lěných zlýupite|ú od 1.l'2018.

surct. iífofuoval o nÓÝén Úďizeíi Ýlády'

zaýupil.Istw ob.e Riúo,ice be.. M ýéi,oú| nÓžnosí úFNr o.lněn Wl,ěrýh ,
I.uwl,ě,ých zaý,pi.elů ý souýislosli s NořízeaíÚ ýIó.l' č' 3 ] E/20] 7 sb., o Úši o.lněa
č|.aů zqsluPilel1la úz.n,ích soúospúýni,ch .elk,' ze dn. 11'9.20]7, s účinnrýt Ód
],!.20]8' odněn! newolněnýh zdýupilelů zúslahoa ýe ýáýajíéí ýjšL

Ř.nit€lka školly infomoval4 Že v březn! rchoIo bku budc školka slalit lo' Úroči
Ms Rlcndice acbÉii uspoiádat doDbvodný prolraln'
obČan navrhuje e(i' p|jnovÚoJ hénl ]/ť n|ho p'ÁnJ$cš R|.mJtre' poloZ€
v pledcš lýc h přjpad(h íebude dodrŽo val { o bec lo íoj i zbyeč ně penizc '

,Z^-zia -2.-o^" c 3.''4'|ď,'' '

suŇstá odpověděl' ř ménu ú^Miho plánu budou p|a!t najnelé pozeÍ*ú. kleři o změňu
ŽÁd!ji' Z.sfupitclkl Koulská poda]a dop|ňujki infomrce týkajici se mšenj plá.ovÚé něny

ot,čú sc dotazoval. kdy bude akulizoťán rzklikálacj ro2ýďel obce ía intenetorYch shánkách

Re..E.úa infomová]á, že se to bude řešn v dohl.dné do*'
sEoía infonoE| o noD.ch skulečnoích lýlajioi s \odoýodu.a ulici vyhlidka'
obče ý Pbl' jsdi jc ještě nožné pbý'dět hěny \ Pňpralovmé néŇ 'ízmiho p|ánu'
surosta nu odpol'ěděl. že ňúŽe posh na obec žjdosl
oMaďa se do'fuvala jeíli j$u již rc'jčloú'y lncrgie na koupa|išli'
sr!ÍÓsla ÓdpověděI. ž€ jsÓu.

znfř.
st.Ťosi. poděkova| přítomným za úč$ď i |! končil asedáni ve 20'25 bodií.

Picdýdající: LiboÍ shbi, ŠaÍoŠa obcc

ZáPis ověiili E\a olešo\s|á
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Zveiejnčno na úÉdni a e|elíÍonicté úředni dcsc. obce Ricmanicc:

t7.
v}ryěŠeno dne'  3.  20l8 sejmulo dnc' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' '  Znáčká'


