Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 31. 1. 2011 od 18:00 hodin

Přítomni:

Ing. David Des, Luděk Franz, Mgr. Radovan Křivánek, Ilona Mazourová,
František Patočka, Petr Polanský, Martin Rolinek, Karel Sláma,
Ing. Jan Studený, JUDr. Jana Šildbergerová, MUDr. Emma Špačková,
Jarmil Ustohal, Vladimír Vaverka.

Omluveni:
Nepřítomni:
Prezenční listina – viz příloha č. 1

1. Úvod
Jednání zahájil starosta v 18:00 hod., vzhledem k počtu přítomných prohlásil zasedání za
usnášení schopné.

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů
Starosta informoval zastupitele, že základní podoba zápisu bude vždy připravena před
jednáním zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že je z jednání pořizován zvukový záznam,
bude konečnou podobu zápisu zpracovávat starosta. Z tohoto důvodu již nebude
schvalován zapisovatel zápisu. Starosta navrhl ověřovatele zápisu pana Petra
Polanského a pana Martina Rolinka:
Hlasování č. 1 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 1/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Petra Polanského.
Hlasování č. 2 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 2/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Martina Rolinka.
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3. Schválení programu
Starosta vyzval zastupitele k doplnění programu. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl
návrh na doplnění programu. Zastupitelstvo tedy hlasuje o programu dle pozvánky
(viz příloha č. 9):
Hlasování č. 3 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 3. veřejného zasedání ZO dle
pozvánky.

4. Připomínky občanů
p. Jaroslav Pokorný (Panská Zahrada):
Začátkem roku jsem v naší ulici zaregistroval kontrolu kanalizace. Rád
bych se zeptal, v jakém je stavu a zda se bude opravovat. Děkuji.
starosta:

Otázka bude zodpovězena později.

5. Kontrola usnesení z 2. ZO
– Cena vodného pro rok 2011 ve výši maximálně 23,90,- Kč/m3: cena byla dohodnuta,
nový kalkulační vzorec bude projednán.
– Nový jednací řád zastupitelstva obce Říčany: zpracován a uložen na OÚ.
– Uložení volných finančních prostředků na Depozitní účet plus v GE Money Bank, a.s.
s aktuální úrokovou sazbou 1,60 %: bylo převedeno 11 mil. Kč.
– Členský příspěvek Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2011 ve výši 25,Kč/obyvatele/rok: zapracováno do rozpočtu.
– Bezplatný převod projektové dokumentace na „Rozšíření mateřské školy Říčany“ ze
Svazku obcí Panství hradu Veveří na Obec Říčany: splněno.
– Darovací smlouva o bezplatném převodu pozemků č.p. 1089/24 a ZE 2851/44 včetně
tělesa komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení mezi dárci MUDr.
Miladou Halámkovou, Ing. Janem Halámkem a obdarovaným Obcí Říčany: čekáme na
dodání podkladů.
– Rozhodnutí č.j. 786/10 o souhlasu se zvláštním užíváním komunikace k umístění
inženýrských sítí, tj. podzemního vedení plynovodní přípojky v místní komunikaci
ulice Višňová za podmínek specifikovaných v tomto rozhodnutí: bylo zasláno
písemné vyrozumění.
– Umístění billboardu na pozemku č.p. 135/18 za podmínky max. rozměru 2x3 m
s omezenou dobou umístění na 1 rok: bylo zasláno písemné vyrozumění.
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– Žádost č.j. 829 ze dne 4.10.2010 (Rezidence Říčany) o vyjádření ke kabelovým
rozvodům NN: bylo zasláno písemné vyrozumění.
– Žádost č.j. 907 ze dne 12.11.2010 (p. Škvařil) o vyjádření ke kabelové přípojce NN
v souladu se stavebním zákonem: bylo zasláno písemné vyrozumění.
– Žádost č.j. 887 ze dne 13.11.2010 o prodloužení nájemní smlouvy na rok 2011
v přízemí domu č.p. 330: byl zaslán písemný souhlas.
– Žádost č.j. 1006 ze dne 13.12.2010 o prodloužení podnájmu bytu č. 35 v ulici Za
Horou č.p. 465: byl zaslán písemný souhlas.
– Žádost č.j. 746 ze dne 25.8.2010 o přidělení obecního bytu. Bude přidělen byt č. 20, o
rozměru 1+1, bytového domu v ulici Za Horou č.p. 465 jako tzv. startovací byt: bylo
zasláno písemné vyrozumění všem žadatelům, které schválil sociální výbor.
Žádný žadatel již nemá o byt zájem.

6. Kalkulace vodné 2011
Dne 12.1.2011 proběhlo jednání o ceně vodného pro rok 2011. Na jednání byl přítomen
starosta, místostarosta, zastupitel p. Luděk Franz a Ing. Lubomír Gloc, ředitel divize
Brno-venkov VAS.
Výsledkem jednání je nový kalkulační vzorec, který je součástí přílohy č. 2. Cena vody
bude ve stejné výši jako v roce 2010, tj. 23,90 Kč/m3 vč. 10% DPH se zachováním výše
nájemného 476.000,- Kč. Náklady na výměnu vodoměrů bude jako doposud hradit obec.
Hlasování č. 4 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 12

proti: 1

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje kalkulační vzorec vodného pro rok 2011.

7. Rozpočet na rok 2011
Starosta seznámil zastupitele se změnami předloženého návrhu rozpočtu oproti
rozpočtu, který byl vyvěšen (příloha č. 4).
Změny jsou na položkách příjmů u dotací a daní – celkem zvýšení o 620 400 Kč. Dále
jsou změny na těchto § výdajů: 2212, 2219, 2310, 3330, 3341, 3419, 3421, 3429, 3632,
6112, 6171 a 6399. Celkově se jedná o zvýšení výdajů o 156 800 Kč.
Z rozpočtu jsou vyjmuty veškeré finance na investiční akce a rozsáhlejší opravy. Tyto
částky budeme do rozpočtu zahrnovat v průběhu roku rozpočtovým opatřením, jakmile
budeme znát ceny jejich realizací.
Pan místostarosta z důvodu vykonávání funkce ředitele základní školy informoval
zastupitele, že při schvalování rozpočtu se zdrží hlasování, dle zák. č. 159/2006 Sb.
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Hlasování č. 5 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

Usnesení č. 5/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočet obce Říčany na rok 2011 ve výši:
příjmy 20 455 200 Kč, výdaje 16 798 000 Kč, financování splátky úvěru
505 600 Kč. Přebytek rozpočtu bude ponechán na položce č. 8115 „financování“.
Hlasování č. 6 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje dotace a příspěvky organizacím a to takto:
SK Říčany 100 000 Kč, Biatlonklub Říčany 40 000 Kč, ČZS Říčany 30 000 Kč, SDH –
mladí hasiči 25 000 Kč, Farnost Ostrovačice 25 000 Kč, Klub Ráčata 10 000 Kč, ČSCH
Říčany 10 000 Kč, mažoretky Pusinky 10 000 Kč, M – aerobik 6 000 Kč, dětské hody
Ostrovačice 5 000 Kč, SDH Říčany 5 000 Kč, neslyšící 1 000 Kč.

V roce 2011 předpokládáme realizaci následujících investičních akcí:
– Mateřská škola:
– Ulice Sportovní:
– Hřbitov:
– Zdravotní středisko:
– Ulice Za Horou:
– Sběrný dvůr:
– Pomník padlých:
– Požární nádrž:
– Kulturní dům:

zateplení a výměna oken
oprava povrchu a chodníků, dokončení dešťové kanalizace
rozšíření, vybudování parkoviště, oplocení, parkové úpravy
výměna oken a dveří, rozšíření parkoviště, malování
projekt na opravu vozovky a chodníků, dešťová kanalizace
výkup pozemku (parc.č. 8), nákup kontejnerů
oprava, ohraničení pietního místa
čištění, obnovení přítoku
příprava na rekonstrukci

Usnesení č. 7/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí informaci starosty o investičních
akcích, jejichž realizace se předpokládá v roce 2011.

8. Slovo starosty a místostarosty
 Oprava splaškové kanalizace v ulici Panská Zahrada
Dle posledních informací z minulého volebního období, je splašková kanalizace v ulici
Panská Zahrada (vybudovaná v roce 1993), v úseku od č.p. 58 po přečerpávací stanici u
č.p. 235 (cca 100 m), v havarijním stavu, a není ani možné použít bezvýkopovou
technologii opravy. V roce 2008 byl zpracován projekt na vybudování nového úseku
kanalizace. Projektová dokumentace stála celkem 112 tis. Kč bez DPH (na 100m
kanalizace a novou přečerpávací stanici), z toho bylo 90 tis. hrazeno z dotace JMK. Obec
zaplatila celkem 22 tis. Kč. Předpokládaná cena realizace dle projektu byla cca
2,5 mil. Kč.
Dne 6.1.2011 byla provedena nová kamerová zkouška zmíněného úseku kanalizace.
Kameninové potrubí je na mnoha místech popraskáno, ale žádné jiné vážnější deformace
se zde nevyskytují. Po porovnání s kamerovými zkouškami ze dne 1.2.2007 bylo
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zjištěno, že za poslední čtyři roky se stav kanalizačního potrubí nezměnil.
Předpokládáme, že k popraskání potrubí došlo již v době budování asfaltové
komunikace.
Na základě těchto skutečností nebudeme do tohoto úseku kanalizace zbytečně
investovat finanční prostředky, pouze bude posílena přečerpávací stanice a bude zde
zapojena jednoduchá výstražná signalizace.
Usnesení č. 8/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí informaci starosty o stavu potrubí
splaškové kanalizace v ulici Panská Zahrada, od č.p. 58 po přečerpávací stanici.
 Ceny za odstraňování a separaci komunálního odpadu 2011
Starosta seznámil přítomné se záměrem firmy KTS Ekologie s.r.o. zdražit veškeré
poplatky za svoz komunálního a separovaného odpadu.
Hlasování č. 7 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 0

proti: 10

zdržel se: 3

Usnesení č. 9/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany neschvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 16/08 o
odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Říčany pro rok 2011.
 Žádost o povolení provozu hracích automatů
Starosta seznámil přítomné s žádostí firmy DE-PLUS Brno, a.s., která žádá o povolení
provozu celkem čtyř výherních hracích přístrojů v pivnici Na Růžku. Doposud byly
v provozu pouze dva automaty.
Hlasování č. 8 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 0

proti: 13

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany neschvaluje žádost č.j. 19/11 ze dne 10.1.2011 fy DEPLUS BRNO, a.s., o povolení provozu dalších dvou výherních hracích přístrojů.
 Žádost o prodloužení pronájmu bočnic mostů na D1
Starosta seznámil přítomné s žádostí firmy News Outdoor Czech Republic, s.r.o. o
prodloužení pronájmu bočnic obecních mostů přes dálnici D1. Do konce roku 2010 byla
platná smlouva z roku 1995. Starosta navrhuje další jednání s žadatelem, aby byla cena
za pronájem navýšena o přírůstek inflace od roku 1995 doposud, tj. cca 65%.
Hlasování č. 9 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 0

proti: 13

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany neschvaluje žádost ze dne 15.12.2010 o prodloužení
platnosti nájemní smlouvy ze dne 18.5.1995 ve znění dodatku č. 1, týkající se
pronájmu bočnic mostních objektů.
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 Návrh na zrušení usnesení č. 1.17 ze dne 22. 6. 2010
Dne 26.1.2011 proběhlo pracovní jednání zastupitelstva za přítomnosti všech
zainteresovaných osob. Na základě zjištěných skutečností zastupitelstvo pověřuje
starostu a JUDr. Hodbodě jednáním o urychlení celého procesu. Další rozhodnutí bude
uskutečněno nejpozději 14. února 2011.
Usnesení č. 12/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany pověřuje starostu a JUDr. Hodbodě jednáním o
urychlení celého procesu, týkající se usnesení č. 1.17 ze dne 22.6.2010. Další
rozhodnutí bude uskutečněno nejpozději 14. února 2011.
 Zpráva z předsednictva svazku Říčany – Ostrovačice
– Předsednictvo svazku se sešlo 17. prosince 2010.
– Byl schválen rozpočet svazku: příjmy 3 268 600,- Kč, výdaje 1 900 100,- Kč.
– Předsednictvo schválilo stočné pro rok 2011 ve výši 26,- Kč/m3 včetně DPH 10 %.
Navýšení ceny je z důvodu vnikání balastních vod do kanalizačního systému.
– Předsednictvo zvolilo předsedou svazku Ing. Tomáše Hájka.
– Předsednictvo zvolilo místopředsedou svazku Ing. Jana Studeného.
Usnesení č. 13/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí informace starosty z jednání
předsednictva Svazku obcí Říčany-Ostrovačice.
Usnesení č. 14/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí informaci starosty o ceně stočného pro
rok 2011 ve výši 26,- Kč/m3 včetně 10 % DPH.
 Obecně závazné vyhlášky obce
Ing. Stanislava Volavá, účetní obce, seznámila zastupitele se změnami obecně závazných
vyhlášek. Úpravy jsou způsobeny změnou zákonu č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích.
Zastupitelstvo hlasuje o veřejné vyhlášce č. 1/11, která je součástí přílohy č. 5:
Hlasování č. 10 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 15/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/11 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany.
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Zastupitelstvo hlasuje o veřejné vyhlášce č. 2/11, která je součástí přílohy č. 6:
Hlasování č. 11 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 16/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/11 o místním
poplatku za psa.

Zastupitelstvo hlasuje o veřejné vyhlášce č. 3/11, která je součástí přílohy č. 7:
Hlasování č. 12 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 17/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/11 o místním
poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Zastupitelstvo hlasuje o veřejné vyhlášce č. 4/11, která je součástí přílohy č. 8:
Hlasování č. 13 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 18/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/11 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
 Ostatní
– odchází p. Karel Sláma

Na základě dohody z pracovního jednání mezi zastupiteli, navrhuje starosta zrušení
jednoho pracovního místa obecního úřadu, tj. pozice „správce obecního majetku“. Tato
pracovní pozice je v současné době pro obec nadbytečná:
Hlasování č. 14 (přítomno 12 členů ZO):

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 19/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zrušení pracovní pozice „Správce obecního
majetku“ z důvodu nadbytečnosti.
– přichází p. Karel Sláma

Starosta seznámil přítomné s plánovanou optimalizací středního školství, kterou
navrhuje rada JMK. Změny by měly negativní dopad na existenci gymnázia
T. G. Masaryka v Zastávce.
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Hlasování č. 15 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 20/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje pověření starosty jednáním o záchraně
Gymnázia v Zastávce.

Starosta požádal zastupitelstvo o zvolení náhradníků pro vykonávání svatebních obřadů,
v případě nepřítomnosti starosty i místostarosty:
Hlasování č. 16 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 21/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje náhradníky starosty a místostarosty pro
svatební obřady: p. Petr Polanský, JUDr. Jana Šildbergerová.

Starosta informoval přítomné o další činnosti obecního úřadu za období od posledního
veřejného zasedání zastupitelstva:
–
–
–
–
–
–
–
–

Byla podána žádost o bezplatný převod zásahového vozidla.
Byla podána žádost o dotaci na on-line katalog obecní knihovny.
Připravuje žádost o dotaci na opravu zvonice.
Obec obdržela nabídku od fy. Bohemia Energy, na dodávku zemního plynu
(budeme požadovat nabídku RWE).
Na webu obce (v menu „Kulturní a sportovní akce“) byl zpřístupněn odkaz na
kalendář využitelnosti sálu kulturního domu.
Začaly postupné výměny všech zesilovačů a modernizace systému kabelové
televize. Připravujeme testování digitálního vysílání DVB-T.
Byl zprovozněn nový televizní kanál, vyhrazený pro vysílání zpravodajství z
mikroregionu Kahan, ale i pro jiné videozáznamy.
Je připravována změna designu textového zpravodajství KTV (Power-Point).

Usnesení č. 22/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí informaci starosty o podání žádosti o
bezplatný převod hasičského zásahového vozu MPT CAS 24/2500/400 S2Z.
Usnesení č. 23/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí informaci starosty o podání žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva Kultury na
vytvoření ON-LINE katalogu obecní knihovny.

9. Výbory
 Kontrolní výbor:
Kontrolní výbor se sešel dne 6.1.2011. Byl projednán plán činnosti výboru v roce 2011.
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 Stavební výbor:
Stavební výbor se sešel dne 24.1.2011. Stavební výbor doporučuje schválení
následujících usnesení:
Usnesení č. 24/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí „Oznámení o záměru v území k vydání
územního souhlasu“, č.j. 990/10, v rozsahu: zateplení RD, výměna oken, výměna
střešní krytiny a latí.
Hlasování č. 17 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 25/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje žádost č.j. 1040/10 ze dne 22.12.2010 o
povolení připojení k inženýrským sítím.
Hlasování č. 18 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 26/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje stavbu „Objekt pro ruční mytí vozidel, k.ú.
Říčany u Brna p.č. 5/2“ (žádost č.j. 1031/10 ze dne 15.12.2010).

Hlasování č. 19 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 27/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje žádost č.j. 23/11 ze dne 10.1.2011 o povolení
pokácení smrku na parcele č. 424, kde dojde k výstavbě RD.

Hlasování č. 20 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 28/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje umístění billboardu na pozemku č.p. 135/18
a trvá na podmínce max. rozměru 2x3 m s omezenou dobou umístění na 1 rok.

Starosta seznámil přítomné o jednání s arch. Šustalou, který projektoval novostavbu na
pozemku č. 433 v ulici Rosická. Pan architekt žádá obec o povolení k vjezdu přes obecní
pozemek na pozemek p. Jiřiny Vojvodíkové. Povolení k vjezdu je nutné pro vydání
dodatečného stavebního povolení.
Hlasování č. 21 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 29/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje vystavení souhlasu s výstavbou RD na
pozemku č. 433 (žádost p. Jiřiny Vojvodíkové ze dne 21.1.2010), pouze za
podmínky písemného souhlasu obou sousedů pozemku. Zastupitelstvo pověřuje
starostu jednáním se sousedy.
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Hlasování č. 22 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 30/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje vykácení čtyř bříz (výška cca 11 m, obvod
kmene 90 cm) na pozemku zdravotního střediska.
(S kácením vypomůže Sbor dobrovolných hasičů, dřevo bude nabídnuto k prodeji.)

Stavební výbor a Zastupitelstvo obce Říčany projednalo žádost p. Jany Bartlové o
posouzení výstavby RD. Pozemky (dle pozemkové evidence: 3175, 3180, 3181, 3182)
jsou pro výstavbu RD v rozporu s platným územním plánem. Nový území plán
pravděpodobně rovněž nebude s touto lokalitou pro výstavbu RD počítat. Dále zde není
technicky možné se připojit na vodovodní řád obce.
Usnesení č. 31/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí žádost p. Jany Bartlové o posouzení
výstavby RD. Na pozemcích č.: 3175, 3180, 3181, 3182 (dle pozemkové evidence).

Zastupitelstvo obce Říčany bylo seznámeno se záměrem další výstavby v lokalitě u
hřiště. Zastupitelstvo bude respektovat platný územní plán.
Usnesení č. 32/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí záměr rozšíření výstavby v lokalitě u
hřiště na základě platného územního plánu.

Zastupitelstvo obce Říčany bylo seznámeno se záměrem dokončit splaškovou kanalizaci
na konci ulice U Koupaliště. Zastupitelstvo bude respektovat platný územní plán.
Usnesení č. 33/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí záměr dokončit splaškovou kanalizaci
na konci ulice U Koupaliště.
 Sociální výbor:
Sociální výbor se sešel dne 24.1.2011 a 26.1.2011.

Hlasování č. 23 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 34/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje přidělení obecního startovacího bytu č. 20 o
rozměru 1+1, bytového domu v ulici Za Horou č.p. 465 žadatelům v pořadí:
1) Martin Kšica, 2) Petr Foral.
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Hlasování č. 24 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 35/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje prodloužení nájemní smlouvy (žádost
č.j. 1050/11) obecního startovacího bytu o 6 měsíců panu Lukáši Pátkovi, tj do
30.9.2011.

Hlasování č. 25 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 0

proti: 12

zdržel se: 1

Usnesení č. 36/III/2011:
Zastupitelstvo obce Říčany neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy (žádost
č.j. 1053/11) obecního startovacího bytu o jeden rok paní Sandře Dočkalové.
 Výbor mládeže, kultury a sportu:
Kulturní výbor se sešel 26.1.2011. Předseda výboru Ing. David Des informoval
zastupitele o uskutečněném obecním plesu. Ples navštívilo celkem 70 platících hostů.

10. Připomínky k zápisu
Paní Ilona Mazourová předává starostovi písemný návrh na jiné uspořádání zápisu.

11. Diskuze
Pan místostarosta zodpověděl zastupitelům, proč není základní škola zapsána
v obchodním rejstříku. Školy, jejichž právní subjektivita vznikla před rokem 2000, se do
obchodního rejstříku nezapisují. Zápis je informativní, nikoliv konstitutivní.
Dále pan místostarosta informoval přítomné, že na základě kladně vyřízené dotace může
škola od 1.2.2011 čerpat finance ve výši 642 530,- Kč na zkvalitnění výuky (výpočetní
technika).
Pan místostarosta oznámil zastupitelstvu, že bude zřízena 5. třída základní školy.
Probíhají jednání s krajskou hygienickou stanicí o možnosti využití sálu kulturního
domu pro výuku tělesné výchovy.

12. Závěr
Veřejné zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 21:25 hod.
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Seznam příloh:
příloha č. 1:
příloha č. 2:
příloha č. 3:
příloha č. 4:
příloha č. 5:

příloha č. 6:
příloha č. 7:

příloha č. 8:
příloha č. 9:

Prezenční listina
Kalkulace vodné 2011
Schválený rozpočet na rok 2011
Návrh rozpočtu na rok 2011 (vyvěšený 21.12.2010)
Obecně závazná vyhláška č. 1/11 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v obci Říčany
Obecně závazná vyhláška č. 2/11 o místním poplatku za psa
Obecně závazná vyhláška č. 3/11 o místním poplatku za provozovaný VHP
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu
Obecně závazná vyhláška č. 4/11 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva

Ověřovatelé:
Petr Polanský:

........................................................

Martin Rolinek:

........................................................

Ing. Jan Studený:

........................................................

Mgr. Radovan Křivánek:

........................................................

Starosta:

Místostarosta:

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 2. 2011

razítko obce
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