Z Á P I S č. 9
9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 29. 12. 2015 v 17,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68
Program:

1) Technický bod – schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování
zapisovatelky.
2) Schválení rozpočtového opatření č. 2 provedeného starostou.
3) Schválení rozpočtového opatření č. 3 provedeného starostou.
4) Schválení Smlouvy č. 1030026356/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
5) Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2016
6) Schválení Smlouvy o zpracování grantového projektu „Přechod v obci Řícmanice“
se společností CYRRUS ADVISORY, a.s..
7) Schválení Smlouvy o zpracování grantového projektu „Zastávka a přechod v obci
Řícmanice“ se společností CYRRUS ADVISORY, a.s..
Dodatečný bod:
8) Schválení zveřejnění zápisů kontrolního a finančního výboru na úřední desce obce
Řícmanice
Bod č. 1 Technický bod – schválení programu zasedání, volby zapisovatelky a ověřovatelů
zápisu.
Předsedající starosta obce Libor Slabý konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva dle
prezenční listiny přiložené k zápisu a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Informace o
konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Řícmanice a na elektronické
úřední desce dne 22. 12. 2015. 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. Zastupitel Zdeněk Alexa navrhl doplnit program o bod č. 8, Schválení
zveřejnění zápisů kontrolního a finančního výboru na úřední desce obce Řícmanice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje doplněný program zasedání, ověřovatele zápisu o
průběhu 9. zasedání zastupitelstva obce Řícmanice paní Evu Olešovskou a pana Filipa
Švancaru, zapisovatelku paní Petru Katolickou.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1.1- 9/2015 bylo schváleno.

Bod č. 2 – Schválení rozpočtového opatření č. 2 provedeného starostou.
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Starosta podal k rozpočtovému opatření vysvětlení. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2.2- 9/2015 bylo schváleno.
Bod č. 3 – Schválení rozpočtového opatření č. 3 provedeného starostou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3
Starosta podal k rozpočtovému opatření vysvětlení. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3.3- 9/2015 bylo schváleno.

Bod č. 4 - Schválení Smlouvy č. 1030026356/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s..
Starosta informoval o žádosti a obsahu smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje Smlouvu č. 1030026356 o smlouvě budoucí se
společností E.ON Distribuce, která je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu k podpisu
této smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4.4-9/2015 bylo schváleno.

Bod č. 5 - Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro období roku 2016.
Starosta seznámil přítomné s pravidly rozpočtového provizoria pro rok 2016. Před hlasováním dal
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro
rok 2016 v následujícím znění:
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 Z výdajů rozpočtu budou hrazeny běžné výdaje
jednotlivých rozpočtových paragrafů, výdaje na provoz, nutné
opravy a údržbu obecního majetku.
 Dále budou z rozpočtu hrazeny výdaje na rozpracované
investiční akce přecházející do roku 2016 z předchozích roků a
zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo.
 Obec bude poskytovat příspěvek své příspěvkové
organizaci – Mateřské škole Řícmanice - na úhradu veškerých
jejich provozních nákladů.
 Dále bude z rozpočtu uhrazeno přerozdělení finančních
prostředků z Odvodů loterií a podobných her mezi sportovní
organizace TJ Sokol Řícmanice a Sportovní klub Řícmanice
 Výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně
příjmů pokryty z obdržených dotací nebo příspěvků, nejsou
omezeny maximálním čerpáním, Jejich čerpání je určeno
konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5.5-9/2015 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Schválení smlouvy o zpracování grantového projektu „Přechod pro chodce v obci
Řícmanice“ se společností CYRRUS ADVISORY, a.s..
Starosta informoval o obsahu smlouvy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje Smlouvu se společností CYRRUS ADVISORY, která je
přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6.6-9/2015 bylo schváleno.

Bod č. 7 - Schválení záměru smlouvy o zpracování grantového projektu „Zastávka a
přechod pro chodce v obci Řícmanice“ se společností CYRRUS ADVISORY, a.s..
Starosta sdělil, že k výběru společnosti Cyrrus Advisory bylo přistoupeno pro její dobré reference
a velké zkušenosti i s velkými projekty. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje Smlouvu se společností CYRRUS ADVISORY, která je
přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
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Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7.7-9/2015 bylo schváleno.
Dodatečný bod č. 8 - Schválení zveřejnění zápisů kontrolního a finančního výboru na úřední
desce obce Řícmanice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje zveřejňování zápisů kontrolního a fjinančního výboru
na úřední desce.
Výsledek hlasování:

Pro 2

Proti 2

Zdrželi se 1

Usnesení č. 8.8-9/2015 nebylo schváleno.
Diskuze:
- dotaz na rozpočtové opatření č. 2
- dotaz na zřízení transparentního účtu
- dotaz na pracovní náplň místostarosty p. Kristka
- dotaz na kanalizační přípojku na ulici Na Vyhlídce
- dotaz na směrnici pro inventury z r. 2011

Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 18,30 hodin.

Zapsala:
Předsedající:
Zápis ověřili:

Petra Katolická

dne……………………

Libor Slabý, starosta obce

dne…………………....

Eva Olešovská

dne……………………

Filip Švancara

dne……………………

Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Řícmanice:
Vyvěšeno dne

…………….

Sejmuto dne ……………….….

Značka……………...
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