Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

USNESENÍ
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 17. 12. 2018 od 17:00 hodin
Usnesení č.:

Zastupitelstvo obce Říčany:

1/II/2018

schvaluje ověřovatele zápisu p. Vojtěcha Pluháčka.

2/II/2018

schvaluje ověřovatele zápisu p. Petra Polanského.

3/II/2018

schvaluje program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce dle
pozvánky.

4/II/2018

schvaluje rozpočet obce Říčany na rok 2019 ve výši: příjmy
35.770.800,- Kč, výdaje 27.530.000,- Kč, financování splátky úvěrů
3.403.400,- Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 4.837.400,- Kč bude ponechán
na položce č. 8115 „financování“.

5/II/2018

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022.

6/II/2018

schvaluje demolici domů č. p. 67 a 276 ve vlastnictví obce.
Dodavatelem demolice bude společnost STAVOS Brno a.s.
(IČ: 65277911).

7/II/2018

schvaluje cenu vodného na rok 2019 ve výši 28,68 Kč vč. DPH.

8/II/2018

schvaluje Plán financování obnovy vodovodu s roční akumulací ve výši
200.000,- Kč s účinností od 1.1.2019.

9/II/2018

schvaluje nákup pozemku parc. č. 1800/12 v katastrálním území
Říčany u Brna o rozloze 148 m2 v areálu mlýna za cenu 800,- Kč/m2
od paní Marcely Batelkové.

10/II/2018

schvaluje nákup pozemku parc. č. 1804/47 v katastrálním území
Říčany u Brna o rozloze 17 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od pana Ing. Miloše
Šildbergera.

11/II/2018

schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030047058/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění
distribuční soustavy NN na obecním pozemku parc. č. 1765/1.
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12/II/2018

schvaluje vyhlášení zakázky malého rozsahu na dodávku 1 kusu
nákladního elektromobilu kategorie N1, pověřuje společnost BlueFort
s.r.o. administrací výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy s vítězným dodavatelem.

13/II/2018

schvaluje uzavření dohod o provedení práce s Antonínem Slámou
a Karlem Slámou za účelem dovozu vody obecní hasičskou cisternou.

14/II/2018

schvaluje výzvu k podávání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu
obce Říčany na rok 2019.

15/II/2018

schvaluje název
ulice „Řadová“.

16/II/2018

schvaluje darovací smlouvu o převodu nově zbudovaných
inženýrských objektů v rámci stavby „SOUBOR 16 RODINNÝCH DOMŮ V
ŘÍČANECH U BRNA, PARC.Č. 1089/61“ na pozemcích parc. č. 1089/61,
1809/4, 1809/7 od společnosti All Inclusive Říčany, s.r.o. do majetku
obce. Konkrétně IO 01 – pozemní komunikace vč. dopravního značení,
IO 03 - vodovod DN 90 o délce 146,83 m, IO 08 – dešťová kanalizace
DN 300 o délce 142,78 m, IO 06 – veřejné osvětlení tvořené šesti
svítidly na stožárech výšky 5 m bez výložníků vč, kabeláže.

17/II/2018

schvaluje bezúplatný převod pozemků do majetku obce parc. č.
1089/61, 1089/122 a 1809/7 v katastrálním území Říčany u Brna
o celkové rozloze 1227 m2 od společnosti All Inclusive Říčany, s.r.o.

18/II/2018

schvaluje převod investice do zateplení, výměny oken a nové kotelny
v celkové výši 6.481.805,20 Kč do majetku Mateřské školy Říčany.

19/II/2018

pověřuje starostu odpovědí na žádost Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančice o stanovení předpokládaného počtu obyvatel v roce 2035
ve výši max. 2500 obyvatel.

20/II/2018

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2014 s
Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o. týkající se navýšení ceny o
70 tis. Kč bez DPH za posouzení vlivů návrhu územního plánu na
udržitelný rozvoj území.

21/II/2018

stanovuje maximální počet zaměstnanců Domu s pečovatelskou
službou pracujících na základě pracovní smlouvy na 5 plných
přepočtených úvazků.

22/II/2018

schvaluje čerpání 50.000,- Kč z investičního fondu Základní školy na
výměnu vchodových dveří, malířské a natěračské práce a čištění rýn.

nové

ulice

na

pozemku

parc. č. 1089/61:
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23/II/2018

schvaluje zahájení architektonické soutěže na výstavbu domu
s pečovatelskou službou a souvisejících staveb (dopravní terminál,
stezka pod mostem, parkoviště, park) na pozemcích parc. č. 856, 855/1,
855/2, 857, 858, 859, 1800/11, 1800/12 a 1800/128. Soutěž pro obec
zorganizuje Ing. arch. David Mikulášek (č. autorizace 3084).

24/II/2018

schvaluje rozpočtové opatření č. 9.

25/II/2018

pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření, která se týkají
transferů mezi obcemi a veškerých dotací. Rozpočtová opatření
následně schválí zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání.

Usnesení bylo vyhotoveno dne:

Starosta:

Ing. Jan Studený:

18. prosince 2018

Ing. Jan
Studený

Digitálně podepsal
Ing. Jan Studený
Datum: 2018.12.18
16:05:11 +01'00'

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

razítko obce
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