Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

USNESENÍ
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 7. 6. 2021 od 17:00 hodin
Usnesení č.:

Zastupitelstvo obce Říčany:

1/XIII/2021

schvaluje ověřovatele zápisu JUDr. Janu Šildbergerovou.

2/XIII/2021

schvaluje ověřovatele zápisu pana Martina Rolinka.

3/XIII/2021

schvaluje program 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce dle
pozvánky.

4/XIII/2021

schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.

5/XIII/2021

schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.

6/XIII/2021

schvaluje dodavatele zakázky „VO Říčany u Brna – EFEKT 2021“
společnost VEOS Pospíšil s.r.o., IČ: 28328230 za celkovou cenu
1.385.615,16 Kč bez DPH.

7/XIII/2021

schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 134/1 a 1810/1 od
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovitým věcem č. 21/029.

8/XIII/2021

schvaluje nákup pozemků parc. č. 1169/2 o rozloze 2235 m2, parc. č.
1169/22 o rozloze 370 m2, parc. č. 1169/21 o rozloze 414 m2, parc. č.
1800/81 o rozloze 186 m2, parc. č. 1800/82 o rozloze 80 m2, parc. č.
1169/6 o rozloze 313 m2, parc. č. 1169/20 o rozloze 352 m2 a parc. č.
1801/46 o rozloze 3 m2 v katastrálním území Říčany u Brna za cenu
100,- Kč/m2.

9/XIII/2021

schvaluje nákup pozemků parc. č. 1169/13 o rozloze 622 m2, parc. č.
1800/89 o rozloze 64 m2 a parc. č. 1800/78 o rozloze 39 m2
v katastrálním území Říčany u Brna za cenu 100,- Kč/m2.

10/XIII/2021

schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 264/1 nově označené
jako parc. č. 264/57 o výměře 19 m2 a části obecního pozemku parc. č.
262 nově označené jako parc. č. 262/2 o výměře 6 m2 dle
geometrického plánu č. 1328-6472/2020, dále části obecního pozemku
parc. č. 288/1 nově označené jako parc. č. 288/3 o výměře 21 m2 dle
geometrického plánu č. 1327-6471/2020, a dále části obecního
Stránka 1 z 2

pozemku parc. č. 859/1 nově označené jako parc. č. 859/2 o výměře
24 m2 dle geometrického plánu č. 1326-6470/2020, vše za cenu 100,Kč/m2 společnosti EG.D, a.s. (IČ: 28085400).
11/XIII/2021

schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
NM-001030065131/001-ELQA s firmou EG.D, a.s. za účelem umístění
distribuční soustavy NN na obecním pozemku parc. č. 1769
v katastrálním území Říčany u Brna.

12/XIII/2021

schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
NM-001030063039/001-ELIS s firmou EG.D, a.s. za účelem umístění
distribuční soustavy NN na obecním pozemku parc. č. 1776/10
v katastrálním území Říčany u Brna.

13/XIII/2021

schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Říčany po předchozím
souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně ze dne 4.6.2021
vydaného pod č.j.: JMK 81356/2021.

14/XIII/2021

schvaluje účetní závěrku a zprávu o výsledku hospodaření Mateřské
školy za rok 2020 a převedení hospodářského výsledku ve výši
3.038,46 Kč z hlavní činnosti a 85,44 Kč z vedlejší činnosti do
rezervního fondu.

15/XIII/2021

schvaluje účetní závěrku a zprávu o výsledku hospodaření Základní
školy za rok 2020 a převedení hospodářského výsledku ve výši
5.823,57 Kč do rezervního fondu.

16/XIII/2021

schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu majetku s
vlastníkem panem Ing. Mgr. Vlastimilem Burkartem. Jedná se o
darování pozemku parc. č. 1087/5 určeného pro výstavbu nové
komunikace.

17/XIII/2021

schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu majetku se
stavebníkem panem Ing. Mgr. Vlastimilem Burkartem. Jedná se o
darování nově vystavěné pozemní komunikace, vodovodu a veřejného
osvětlení na pozemku parc. č. 1087/5.

18/XIII/2021

schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

Usnesení bylo vyhotoveno dne:
Starosta:

Ing. Jan Studený:

15. června 2021
Digitálně podepsal Ing.
Jan Studený
Datum: 2021.06.16
15:35:38 +02'00'
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