
z AP Is č.26
26. v€řejného zasedání Z|stt' pite|stvá obce Řícm|nice

konaného dne l5' l.20l8 v l8'00 hod' v asedaci mistnosti Komenského 68

]) Tecnrický bod - schlálcni ovčřovatelů ápisu. progrmu zas.dáni ajmcnoýáni zpisovátellry,
2) schváleni Smlolvyo právu slavby s Evoua Roman.m slaný'ni. bi1em Masarykovo

nám.27' ó64 0l Rícmanice
3) schváleni poskínuli dotace:

. sbofu dob.Ó!01ných hasičů Řicnanice

. T'J. sokolRícmanicc

. sKŘícradice

. o.s. oRA ET LABORA

. Zo ceský svaz včelař')

. Bilovickénu skaunkéru oddilL|

. neziskové organizace UN]E RosK^

Bod č' l 'I.ochnický bod . \chví|cni lrogr^nu 2nsediíi. 1oIbt 2Í'i$Yllé|k) á oÝřřorltť|U

Piedsedaj íci íďo ýa obce Li bol slabý koníatolal ' ř j e piitonno 6 členů zótupnehtva dle
prezenčni listiny přiloŽené k ápisu a aíupithlvoje tedy Usnáše.ischopíé' Inlirmace o konáni
Aedán i byla aeiej něna na ú řed ni desce o bec nilro ú řad u Rícmanice a na e leklonickó úLicdri
desce dnc 8' l,20l8, Zápis 7 přcdchozibo 72scdáni bylládnč ovótcn, K 7ápjsu ncby|y lzneseíy

občan sdě|il, že zápis z přcdchoziho asedáli neby| dodnes ̂'eiejněn na úiedni dcscc'
stďoýaodpovědě|' že ápis by| lyhotoven,

zds,ppi|elŠtýo ob.e Rícnanice scnýalúje ÓýěřÓýa|ele zópiýl o p|úběhn 26' zosedó,í
gýupi|eh|ýo obce Rícho"ic. paní L.htu Liškoýi o po,a lýo k|k1kn, zaPisoýdlelku poh{ Penu

výs|Cdek hlasotáni: Pfo 7 Proli 0 zdržc|is. 0

Ús.es€ni č. l.r. 2612018 by|o schvíleno'

Bot t  č '  2  schrÁ lcn i  sn louvr  o  Právu s t ! rb] ' sErou a  Ronúen shn!ň i .  b) rťm
]u!s'nkovo ním' 27.66] 0l Ricmlni.o".

sEosla in|omoýal o obsanu snlourf' Pied hlasovánjm dal noŽnosl wjádř'l se přítonĎým
občanů|n'



zaýqnekw obce schýoluje shlouw o p|liýu ýaýb! s Eýou a RohlúEn slú,jhi, br'|eh
Mgs"rykoýo 

"óh 
27' ó@ a] Ři.hdÚice.,

výsledcknbsovÁni: P|o 1 Proti 0 zdÉcliso 0

UsDeseli č. 2.2. jól'018 bylo scivÁ|eno.

Bod č. 3 schú|eni poskrhuti'dotacc zájnoťD sdruženiú sDH Ři.n!nj.e' T.J' sokol
Rícm!úice'sK Rí.m'nic. a Zo cosI{Ý sl'z vie|xřu' Ó-\' oRA ET LABoR-{

stďoía iníormoval o Úši dotee lro jedíol|ivé sýolky' lied hlasovánim dal noŽnost lx'jádnt se
piilomýn občMůn,

zo|lapilel\rýo ob.e Ríc anice yhvaluj. po\[yi,ri drrod sDH Rí.no|ice ye ýj:i 20 000.. Kč'
r'J' so,ol Řicnonic. ý. ý|ši ].3l5'. Xč' sX Řrňonke ýe v'si J7 J35'. K.' zo fu\Aj ýa.
ýčelalú ýe ýýši 5 000'. Kě' o'Š. oM ET Ll|BoM ýe vjši ó 0a0'' Kč, ] ' B.loýi.kénl
sAau|skén, o.ldíln ýe Ý!ši 6 000'. Kč, neziskoýé oryankace UNIE RosKA |e ýýši 5 000'. Xč.

výďed.k hhsov{trí: Pro 7 Plori 0 zdržc|is.0

Usncselič'3.3.26/2018 byloschválctro.

sr.rosl3 loděkovll Dřitonným za účast! uko.čil zased:í.ive 18,45 hodiú.
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