Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 14. 12. 2020 od 17:00 hodin
Přítomni:

Ing. Jan Studený – starosta, Mgr. Radovan Křivánek – místostarosta,
Luděk Franz, Ing. Josef Mokren, Bc. Vojtěch Pluháček, Petr Polanský,
Pavel Pospíšil, Martin Rolinek, Antonín Sláma, Karel Sláma, JUDr. Jana
Šildbergerová, Rostislav Valeš, MUDr. Petra Vysočanová

Omluveni:
Prezenční listina – viz příloha č. 1
1. Úvod
Jednání zahájil starosta v 17:04 hod., vzhledem k počtu přítomných prohlásil zasedání za
usnášení schopné. Všichni přítomní byli informováni, že ze zasedání je pořizován
zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu.
2. Stanovení ověřovatelů zápisu
‒ Starosta navrhl ověřovatele zápisu dle abecedy, jiný návrh nebyl podán:
Hlasování č. 1 (přítomno 12 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 1/XI/2020:
(zdržel se: Ing. Josef Mokren)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Mokrena.
Hlasování č. 2 (přítomno 12 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2/XI/2020:
(zdržel se: p. Luděk Franz)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu pana Luďka Franze.
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. 2):
Hlasování č. 3 (přítomno 12 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 11. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce dle pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒ Bez připomínek
5. Rozpočet a investiční akce v roce 2021
‒ Starosta představil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2021 (viz příloha č. 3) a
střednědobý výhled (viz příloha č. 4). V rozpočtu jsou zahrnuty jen investiční
akce, které jsou již smluvně dané nebo rozpracované:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rekonstrukce ulice Na Újezdě,
rekonstrukce zázemí Kulturního domu,
nové herní prvky na Marečkově louce,
dokončení 1. etapy modernizace veřejného osvětlení,
projekt rekonstrukce průtahu obcí II/602,
projekt Komunitního centra Říčanský mlýn.

‒ Změny v rozpočtu oproti zveřejněnému návrhu jsou vyznačeny v příloze a týkají
se upřesnění výše příjmů. Další investiční akce budou realizovány v závislosti na
rozhodnutí o žádostech o dotaci a finančních možnostech obce. V rozpočtu není
uvedena očekávaná dotace na pečovatelskou službu v předpokládané výši
1,5 mil. Kč. Očekávané daňové příjmy jsou v rozpočtu navrženy nižší než v roce
2020 i 2019. V případě výraznějších poklesů daňových příjmů budou pozdrženy
některé investice.
Hlasování č. 4 (přítomno 12 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočet obce Říčany na rok 2021 ve výši:
příjmy 46.585.500,- Kč, výdaje 43.182.100,- Kč, financování splátky úvěrů
3.403.400,- Kč.
Hlasování č. 5 (přítomno 12 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky
2022-2024.
6. Slovo starosty a místostarosty
a) Dokončené investice v roce 2020
‒ Starosta rekapituloval seznam dokončených investic:
▪ rekonstrukce Kulturního domu - I. etapa - demolice kotelny, komínu atd.
▪ rekonstrukce Kulturního domu - II. etapa - fasáda
▪ opravy omítek na galerii Kulturního domu
▪ broušení a renovace podlah na galerii Kulturního domu
▪ rekonstrukce podia Kulturního domu
▪ rekonstrukce kuchyně Kulturního domu
▪ rekonstrukce silnice a dešťové kanalizace v ulicích Okrouhlická a U Cihelny
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rekonstrukce požární nádrže "Renerák" (demolice, nová kamenná zeď, lávka
nad vodou, schody, lavice, zeleň)
rekonstrukce hřbitova - VI. etapa: aula – hrubé stavební úpravy
modernizace veřejného osvětlení z programu EFEKT
oprava chodníku na křižovatce ulic Polní a Mezihorní
rekonstrukce vozovky v křižovatce ulic Mezihorní a Polní
sběrný dvůr - stavba váhy
sběrný dvůr - dokončení oplocení, nové zpevněné plochy, zvětšení kójí
sběrný dvůr - stavba ocelové haly
stezka kolem potoka u mlýna
rekonstrukce rozvodu NN a veřejného osvětlení v ulici Na Újezdě
posilovací stroje pro seniory na Marečkově louce
nové stání pro kontejnery na ulici Višňová
malování společných prostor v Domě s pečovatelskou službou
rekonstrukce jednoho bytu v Domě s pečovatelskou službou
rozsáhlé venkovní nátěry v Domě s pečovatelskou službou
nákup kontejneru na svoz papíru
oprava parkoviště u koupaliště
nový chodník u bufetu na koupališti
nákup laviček na koupaliště
likvidace výkopové zeminy u hřbitova
dokončení rekonstrukce kotelny Zdravotního střediska
dokončení územního plánu

‒ Proběhla diskuze k rekonstrukci průtahu obcí II/602. Starosta informoval, že
projekt pro stavební dokončení je téměř hotový a nyní probíhají jednání
s dotčenými orgány. Kdy se bude projekt realizovat, v jakých fázích a jaká bude
spoluúčast obce zatím není jasné. Zatím není tato krajská silnice součástí
celostátních priorit, proto se předpokládá, že projekt nebude realizován jako
celek. Obec bude požadovat, aby první etapou byla stavba autobusových stání
v centru a oprava povrchu v ulici Jihlavská.
b) Rekonstrukce Kulturního domu
‒ Rekonstrukce zatím probíhá bez výraznějších problémů. Využívá se uzavřených
prostor sálu a obřadní síně, a proto se pracuje zejména na chodbě a schodišti.
Dále se bude pokračovat v uzavřených prostorách zázemí a dvora. Přednostně se
opravují také WC v 2. NP, aby bylo možné je využívat a následně dokončit WC
v přízemí. Na několik měsíců bude ale nutné využít náhradní venkovní sanitární
přívěs s WC.
c) Vydání Územního plánu Říčany
‒ Pořizovatelem územního plánu byly splněny všechny náležitosti potřebné pro
předložení nového územního plánu Říčany k vydání v zastupitelstvu obce. Vydání
územního plánu je dle ust. § 5, odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
uloženo zastupitelstvu obce, které jej vydává v samostatné působnosti.
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Důvodová zpráva:
O pořízení nového Územního plánu Říčany (dále jen „územní plán“) pro
katastrální území Říčany u Brna rozhodlo z vlastního podnětu Zastupitelstvo
obce Říčany na svém zasedání dne 10.03.2014.
Pořizovatelem územního plánu je Obecní úřad Říčany, který dle § 24 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zajišťuje výkon územně
plánovací činnosti na základě smlouvy s fyzickou osobou Ing. Martinou
Miklendovou, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací
činnosti kladené na úředníky obecních úřadů dle § 24 stavebního zákona.
Návrh územního plánu byl pořizován za účelem aktualizace základní koncepce
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury včetně
zapracování změn v území jednak na podněty vlastníků pozemků a jednak
vyvolaných potřebami obce. Na základě tohoto rozhodnutí bylo pořízeno a
schváleno zadání územního plánu a následně projednán návrh ÚP dle § 50 a § 52
stavebního zákona.
Po všech projednáních jej pořizovatel vyhodnotil a zastupitelstvu předkládá
návrh na vydání územního plánu s odůvodněním včetně návrhů rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek.
Územní plán se podle ust. § 54, odst. 2 stavebního zákona vydává ve formě
opatření obecné povahy dle správního řádu. Územní plán je zpracován a byl
projednán dle všech zákonných předpisů.
Detailní postup pořízení je obsažen kapitole 1. odůvodnění.
‒ Po schválení bude územní plán zveřejněn na úřední desce obce a po 15 dnech
bude definitivně platný. Do jednoho roku od vydání územního plánu je možné
požádat o přezkum, který by případně znamenal jen dílčí změny.
‒ V příloze zápisu (viz příloha č. 5) je Územní plán Říčany s odůvodněním, které
v kapitolách 14 a 15 obsahuje rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu
územního plánu Říčany a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
územního plánu Říčany.
Hlasování č. 6 (přítomno 12 členů ZO):
Usnesení č. 6/XI/2020:
I.

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Říčany si v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů samostatně ověřilo, že pořízený Územní
plán Říčany není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky
ve znění po Aktualizaci 1., 2., 3. a 5 s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve
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znění po Aktualizaci č. 1 a č. 2, se stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem krajského úřadu.
II.

Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí kapitolu „7. Vymezení veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ ve výroku územního plánu
Říčany.

III.

Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozhodnutí o námitkách s
odůvodněním a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu Říčany, které jsou nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné
povahy v kapitolách 14. a 15.

IV.

Zastupitelstvo obce Říčany příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v
platném znění a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Územní plán
Říčany ve formě opatření obecné povahy.

Na jednání se s omluvou dostavila MUDr. Petra Vysočanová.
d) Záměr prodeje bytů Za Horou 462, 463, 464, 465
‒ Starosta informoval, že v této věci došlo k výrazném posunu, bylo vymazáno
zástavní právo státu na bytovém domě, podařilo se do katastru nemovitostí
zapsat samostatné bytové jednotky a byl podán návrh na vznik společenství
vlastníků jednotek na rejstříkový soud. Vznik SVJ je zákonná povinnost, jinak by
nebylo možné prodat více jak 3 byty. Po zápisu SVJ začne tato organizace
fungovat, bude svolána ustanovující schůze vlastníků, bude založen účet,
přepsána odběrná místa atd. Účtování SVJ bude pravděpodobně smluvně
předáno bytovému družstvu Réna Ivančice.
‒ Nyní tedy nic nebrání samotnému prodeji bytů. Posledním krokem je zveřejnění
záměru prodeje bytů a na dalším zasedání zastupitelstva bude možné schvalovat
konkrétní kupní smlouvy s jednotlivými nájemníky.
‒ V souladu s uzavřenými smlouvami zastupitelstvo navrhuje, aby kupní cena
vycházela z pořizovací ceny bytu a aby byla zohledněna přidělená dotace, která
činila 320 tis. Kč/byt. Starosta navrhuje, aby dle tehdejší minimální spoluúčasti
obce bylo odečteno 80 % dotace tj. 256 tis. Kč. Od výsledné kupní ceny bude také
odečten zůstatek vkladu nájemníků.
‒ Proběhla diskuze s některými nájemníky k navržené kupní ceně, stavu bytů a
amortizaci.
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Hlasování č. 7 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytových
jednotek č. 462/26 462/27, 462/28, 463/29, 463/30, 463/31, 464/32, 464/33,
464/34, 465/35, 465/36 a 465/37 ve 4. nadzemním podlaží bytového domu (Za
Horou) č.p. 462, 463, 464 a 465 v Říčanech včetně podílu na společných částech
nemovitosti parc. č. 12/2 a 12/3 v katastrálním území Říčany u Brna. Cena je
stanovena s ohledem na pořizovací hodnotu bytu ve výši 16.800,- Kč/m2 a od
kupní ceny bude odečtena část přidělené dotace ve výši 256.000,- Kč/byt. Při
úhradě kupní ceny bude zohledněn zůstatek finančního vkladu nájemníků.
Jednotky budou prodány nájemníkům bytových jednotek, kteří s obcí uzavřeli
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, případně jejich dědicům či právním
nástupcům.
e) Vodné 2021
‒ Starosta seznámil zastupitele s kalkulací vodného na rok 2021, kterou předložila
VAS Brno – venkov (viz příloha č. 6). Cena vzroste o cca 7 % zejména z důvodu
navýšení nákladů provozovatele a zvýšení povinných odvodů do rezervního
fondu na financování obnovy (zahrnuto v nájemném). Kalkulace také obsahuje
rezervu na nákup vody od Ostrovačic.
Hlasování č. 8 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje cenu vodného na rok 2021 ve výši 30,32 Kč
bez DPH.
‒ Předsednictvo Svazku obcí Říčany – Ostrovačice schválilo cenu stočného na rok
2021 ve výši 37,00 Kč bez DPH (viz příloha č. 7).
f) Nákup pozemků
‒ Z důvodu nutného zabezpečení třetího průzkumného vrtu v Okrouhlíku, který je
také využíván pro dodávku vody, došlo k dohodě s vlastníkem pozemku. Majitel
byl řadu let neznámý z důvodu nedořešeného dědictví. Starosta navrhuje výkup
pozemku v ochranném pásmu I. stupně kolem vrtu (viz příloha č. 8):
Hlasování č. 9 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 3724/2 o rozloze
234 m2 dle geometrického plánu č. 3368-42/2020 v katastrálním území Rosice u
Brna za cenu 100,- Kč/m2.

Stránka 6 z 11

‒ Starosta dále navrhuje nákup pozemku pod komunikací na konci ulice
Zemědělská před vjezdem do společnosti Fontana R (viz příloha č. 9):
Hlasování č. 10 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup části pozemku parc. č. 392/9 o
rozloze 87 m2 označené jako díl „c“ a části pozemku parc. č. 1242/127 o rozloze 6
m2 označené jako díl „d“ dle geometrického plánu č. 1307-207/2020
v katastrálním území Říčany u Brna za cenu 100,- Kč/m2.
‒ Před cca šesti lety obec podala žádost o bezúplatný převod státních pozemků pod
místními komunikacemi. Teprve nyní Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových nabídl obci převod pozemků pod částí ulice Sportovní a v celé ulici
V Dědině. Další pozemky zatím nejsou pro převod vypořádány.
Hlasování č. 11 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č.
1809/1 od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. BP-20/109.
Hlasování č. 12 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č.
1768/3 od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. BP-20/114.
g) Věcná břemena
‒ V souvislosti s přípravou stavby Komunitního centra Říčanská mlýn je nutné
uzavřít smlouvu se společností CETIN z důvodu nutné přeložky
telekomunikačního vedení.
Hlasování č. 13 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti se společností CETIN a.s. IČ: 04084063 z důvodu realizace přeložky
sdělovacích kabelů CETIN v rámci stavby „16010-059384 VPIC_ŘíčanyKomunitní c. Říčanský mlýn“ na obecním pozemku parc. č. 1828/1 v katastrálním
území Říčany u Brna.
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‒ Další smlouva se týká věcného břemene po dokončení kabelizace nízkého napětí
v ulici Na Újezdě.
Hlasování č. 14 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330061062/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční
soustavy NN na obecních pozemcích parc. č. 105 a 134/8 v katastrálním území
Říčany u Brna.
h) Dotace pro zájmová sdružení
‒ Zastupitelstvo schvaluje výzvu zájmovým sdružením k předkládání žádostí o
dotaci na rok 2021 (viz příloha č. 10).
Hlasování č. 15 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje výzvu k podávání žádostí o individuální
dotaci z rozpočtu obce Říčany na rok 2021.
i) Žádost o dotaci na opravu komunikace
‒ Starosta žádá o schválení podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj na rekonstrukci ulice Na Újezdě:
Hlasování č. 16 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce vozovky v obci Říčany u Brna“ z dotačního titulu A podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj 2021, pověřuje
starostu podpisem žádosti o dotaci a prováděním dalších úkonů, spojených s
touto dotací a souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu obce.
Žádost se týká rekonstrukce ulice Na Újezdě.
‒ Starosta dále informoval zastupitele, že obec podala druhou žádost o dotaci
z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu na další výměnu 88 ks
svítidel veřejného osvětlení. Předpokládaná výše investice je 1,7 mil. Kč. Proběhla
diskuze k dokončené výměně svítidel. Doposud bylo vyměněno cca 140 svítidel.
Součástí akce je ale také doplnění cca 10 nových sloupů, protože na ulici
Brněnská a v části Panské zahrady by nebyla splněna norma osvětlení, a to by
bylo porušení dotačních podmínek. Na nové sloupy se musí vyřídit územní
souhlas na stavebním úřadu, včetně nové trasy kabeláže.
‒ Pan Pavel Pospíšil požádal o řešení osvětlení na konci ulice Mrštíkova ve směru
na Veverské Knínice. Pan Michal Pokorný rovněž požádal o lepší osvětlení v ulici
Višňová podél parkoviště u zdravotního střediska.
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j) Ostatní
Poplatek za odpad:
‒ Z důvodu neustálého navyšování ceny za likvidaci odpadu starosta navrhuje
navýšení poplatku za odpadu na 650,- Kč/občana (viz příloha č. 11). Reálné
náklady na likvidaci se pohybují okolo 1000,- Kč/občana. Proběhla diskuze
k provozu sběrného dvora a personálního obsazení. Bude zváženo rozšíření
provozní doby, aby nedocházelo k sobotnímu náporu a s tím souvisejícímu
zhoršenému třídění odpadu.
Hlasování č. 17 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany. Sazba poplatku činí
650,- Kč.
Sportovní hala:
‒ Díky dokončenému územnímu plánu starosta nechal zpracovat objemovou studii
na výstavbu nové sportovní haly. Práci zadal společnosti REFUEL
(architektonická kancelář, která připravuje Komunitní centrum Říčanský mlýn).
Obec by měla mít v dohledné době zpracovanou alespoň kompletní studii,
protože na výstavbu sportovních hal se připravují zajímavé dotační tituly.
Zrušení usnesení:
‒ Na doporučení auditu starosta žádá o zrušení starého nepotřebného usnesení
týkající se výstavby soukromé přípojky plynu k areálu 67 v Ostrovačicích. Tento
záměr byl ale zrušen.
Hlasování č. 18 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany ruší usnesení č. 3/XVIII/2013 ze dne 4.11.2013.
Opatření v nouzovém stavu:
‒ Zastupitelstvo hlasuje o žádostech o slevu na nájmu v souvislosti s omezením
provozu v nouzovém stavu. Konkrétně se jedná o provozy v Panském domě a
Zdravotním středisku, které musely být zcela uzavřeny (kadeřnictví, papírnictví,
kosmetika, pedikúra, masáže).
Hlasování č. 19 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje slevu nájemného ve výši 100 % u pronájmu
nebytových prostor po dobu vládního zákazu činnosti provozoven v nouzovém
stavu.
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Zmařené investice:
‒ Opět na doporučení auditu žádá starosta o vyřazení starých investic.
Hlasování č. 20 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 20/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje vyřazení dvou zmařených investic z
evidence: Dešťová kanalizace v ul. Jihlavská z roku 2005 v hodnotě 64.260,- Kč a
Cyklostezka Rosice-Ostrovačice-Říčany z roku 2009 v hodnotě 35.149,- Kč.
Čerpání z fondů ZŠ a MŠ:
‒ Základní škola a Mateřská škola žádají o schválení čerpání fondů:
Hlasování č. 21 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 21/XI/2020:
(zdržel se: Mgr. Radovan Křivánek)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje čerpání 41.500,- Kč z investičního fondu
Základní školy Říčany na nákup školního nábytku.
Hlasování č. 22 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 22/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje čerpání 190.000,- Kč z rezervního fondu
Mateřské školy Říčany na dokrytí nákladů provozu školy z důvodu poklesu
školného a zvýšeného nákupu dezinfekčních prostředků.
7. Rozpočtové opatření
‒ Na základě dokončení investičních akcí zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 8 (viz příloha č. 12) a hlasuje o schválení rozpočtového opatření č. 9
(viz příloha č. 13).
Hlasování č. 23 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 23/XI/2020:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 9.

zdržel se: 0

8. Výbory
‒ Bez připomínek
9. Diskuze
‒ Pan Luděk Franz se zeptal na doplňující informace k modernizaci osvětlení.
Starosta vysvětlil, že nová světla obsahují automatickou regulaci světelného
toku, takže v nočních hodinách, kdy není dle normy nutné dodržet maximální
svítivost, dochází na místních komunikací ke snížení svítivosti až o 50 %.
V případě nadbytečného přesvětlení některých nemovitostí je možné doplnit ke
světlům stínítka.
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‒ Paní Jana Fialová poděkovala zastupitelstvu za dosavadní práci. Konstatovala, že
se jí líbí práce, kterou obec pro občany dělá. Popřála všem přítomným příjemné
vánoční svátky.
10. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 18:22 hod.
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:
příloha č. 10:
příloha č. 11:
příloha č. 12:
příloha č. 13:

Prezenční listina
Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Rozpočet obce Říčany na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Územní plán Říčany
Kalkulace vodného na rok 2021
Kalkulace stočného na rok 2021
Geometrický plán č. 3368-42/2020
Geometrický plán č. 1307-207/2020
Výzva k podávání žádostí o dotaci
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření č. 9

Ověřovatelé:

Ing. Josef Mokren:

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

p. Luděk Franz:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

23. prosince 2020
razítko obce
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