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z 29. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice 
konaného dne 15. 05. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 

 
 
Program:  
 

1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování 
zapisovatelky). 

2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na záměr 
„Řícmanice - kanalizace, doplnění“ ve výši 1 457 500,-Kč. 

 
 
Bod č. 1 – Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování 
zapisovatelky) 

Předsedající, starostka obce Ing. Lenka Lišková, zahájila v 18.00 hod veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice, přivítala zúčastněné, konstatovala, že informace o konání 
zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řícmanice a na 
elektronické úřední desce dne 7. 5. 2014. Dále konstatovala, že je přítomno 5 členů 
zastupitelstva dle presenční listiny přiložené k zápisu, zastupitel Ing. Jiří Doležel a 
zastupitel Roman Slaný jsou omluveni. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis 
z předchozího zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na 
elektronické úřední desce a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.   
Starostka navrhla ověřovatele zápisu Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého, kteří 
s návrhem souhlasili. Zapisovatelkou jmenovala Lenku Kunčarovou. 

Starostka seznámila přítomné s navrženým programem zasedání. Starostka před 
hlasováním dala přítomným občanům možnost vyjádřit se. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 29. zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice Evu Olešovskou a Mgr. Libora Slabého, zapisovatelku 
Lenku Kunčarovou, program zasedání:  

1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování 
zapisovatelky). 

2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na záměr 
„ Řícmanice - kanalizace, doplnění“ ve výši 1 457 500,-Kč. 
 

Výsledek hlasování:                Pro   5             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1.1-29/2014 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 2 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na záměr 
„Řícmanice - kanalizace, doplnění“ ve výši 1 457 500,-. 
 

Starostka předložila přítomným smlouvu o poskytnutí dotace s JMK a podala k ní 
vysvětlení. Před hlasováním dala přítomným občanům možnost vyjádřit se. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na záměr „Řícmanice - kanalizace, doplnění“ ve výši 1 457 500,-Kč. 

Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto bodu jednání č.2. 

Výsledek hlasování:                Pro   5             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2.2-29/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č.3 – Změna programu jednání – zařazení dalšího dodatečného bodu jednání - Schválení 
zveřejnění záměru pronájmu kiosku na místním koupališti (na pozemku parc.č. 650 v k.ú. 
Řícmanice) v průběhu sezóny 2014. 
 

Po projednání bodu č.2 vznesli zastupitelé dotaz na pronájem kiosku na koupališti v letošní 
sezóně. Vzhledem k plánovanému zahájení provozu koupaliště dne 1.7.2014 by bylo 
z časových důvodů potřebné schválit záměr pronájmu kiosku ještě na tomto zasedání, aby 
do otevření koupaliště mohl být zveřejněn záměr pronájmu a následně schválena nájemní 
smlouva. Starostka tedy dala hlasovat o zařazení dalšího bodu jednání  – Schválení 
zveřejnění záměru pronájmu kiosku na místním koupališti (na pozemku parc.č. 650 v k.ú. 
Řícmanice u nemovitosti č.e. 176) v průběhu sezóny 2014.  V případě neschválení 
zveřejnění pronájmu kiosku včas, by nemohl být otevřen pro návštěvníky koupaliště kiosek 
s občerstvením a obci by vznikla škoda v podobě ušlého zisku z nájemného, proto je 
přistoupeno k zařazení dodatečného bodu jednání i v průběhu zasedání. Před hlasováním 
dala starostka přítomným občanům možnost vyjádřit se. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení dalšího dodatečného bodu jednání č.4 - Schválení 
zveřejnění záměru pronájmu kiosku na místním koupališti (na pozemku parc.č. 650 v 
k.ú. Řícmanice) v průběhu sezóny 2014. 

Výsledek hlasování:                Pro   5             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 3.3-29/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č.4 – Dodatečný bod - Schválení zveřejnění záměru pronájmu kiosku na místním 
koupališti (na pozemku parc.č. 650 v k.ú. Řícmanice) v průběhu sezóny 2014. 
 

Starostka navrhla jako každý rok před otevřením koupaliště, hlasovat o schválení pronájmu 
kiosku na koupališti pro sezónu 2014. Před hlasováním dala starostka přítomným občanům 
možnost vyjádřit se. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce zveřejnění záměru pronájmu kiosku na místním koupališti (na 
pozemku parc.č. 650 v k.ú. Řícmanice, u budovy č.e.176) v průběhu sezóny 2014. 

Výsledek hlasování:                Pro   5             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4.4-29/2014  bylo schváleno. 
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Diskuze  
 
Starostka ukončila oficiální část v 18.30 hodin a otevřela diskuzi.  
 
Žádný příspěvek do diskuze nebyl. 
 
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání ve 18.35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Lenka Kunčarová                            Předsedající:      Ing. Lenka Lišková, starostka obce 
 
 
dne………………….. 
 
 
 
 
Zápis ověřili: Mgr. Libor Slabý            dne………………. 

 
  Eva Olešovská               dne………………. 
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Řícmanice: 
 
Vyvěšeno dne…………….             Sejmuto dne  ……………..         Značka………. 
 
 


