Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 2. 5. 2018 od 15:00 hodin
Přítomni:

Ing. Jan Studený – starosta, Mgr. Radovan Křivánek – místostarosta,
Martin Rolinek,
Karel
Sláma,
Jarmil Ustohal,
Rostislav Valeš,
MUDr. Petra Vysočanová

Omluveni:

Antonín Sláma, Luděk Franz, Ing. Josef Mokren, Vojtěch Pluháček,
Petr Polanský, Pavel Pospíšil

Prezenční listina – viz příloha č. 1
1. Úvod
Jednání zahájil starosta v 15:05 hod., vzhledem k počtu přítomných prohlásil zasedání za
usnášení schopné. Všichni přítomní byli informováni, že ze zasedání je pořizován
zvukový záznam.
2. Stanovení ověřovatelů zápisu
‒ Starosta navrhl ověřovatele zápisu dle abecedy, jiný návrh nebyl podán:
Hlasování č. 1 (přítomno 7 členů ZO):
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1/XVIII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Martina Rolinka.
Hlasování č. 2 (přítomno 7 členů ZO):
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/XVIII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Karla Slámu.
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 7 členů ZO):
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/XVIII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 18. veřejného zasedání ZO dle
pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒ Zástupce společnosti DUR plus spol. s r.o. požádal zastupitelstvo o včasné
schválení smlouvy o věcném břemeni pro přípojku NN k plánované novostavbě
rodinného domu v ul. U Cihelny na pozemku parc. č. 1247/407. Tato smlouva
byla již jednou schválena dne 18. 12. 2017 usnesením č. 10/XVI/2017, ale kvůli
připomínám vlastníků sousedních pozemků byla upravena trasa, proto musí být
schváleno nové usnesení:
Hlasování č. 4 (přítomno 7 členů ZO):
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/XVIII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030040989/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem
umístění distribuční soustavy NN na obecních pozemcích parc. č. 547/8 a
1777/1.
5. Schválení garance spolufinancování sociálních služeb v roce 2019
‒ Na základě výzvy MÚ Rosice žádá starosta o schválení následujícího usnesení, aby
bylo možné bez problémů čerpat dotace na financování sociálních služeb v roce
2019. Výzva k usnesení byla obci zaslána 27. března 20181 a musí být předána
Jihomoravskému kraji prostřednictvím MÚ Rosice nejpozději do 9. května 2018.
Proto bylo svoláno mimořádné zasedání.
Hlasování č. 5 (přítomno 7 členů ZO):
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/XVIII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
systém spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který
se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb a Dodatku č. 1 k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání
finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018. Příslib spolufinancování
pro rok 2019 se týká služby Dům s pečovatelskou službou Říčany pro úvazek v
přímé péči ve výši 5,0 a Penzion pro důchodce Rosice pro úvazek v přímé péči ve
výši 0,15.
6. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 15:10 hod.

Seznam příloh:
příloha č. 1:
příloha č. 2:

Prezenční listina
Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
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Ověřovatelé:

p. Martin Rolinek:

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

p. Karel Sláma:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

2. května 2018
razítko obce
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