Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 17. 12. 2018 od 17:00 hodin
Přítomni:

Ing. Jan Studený – starosta, Mgr. Radovan Křivánek – místostarosta,
Luděk Franz, Ing. Josef Mokren, 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 17:05 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 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 1/II/2018:
(zdržel se: p. Vojtěch Pluháček)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Vojtěcha Pluháčka.
Hlasování č. 2 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2/II/2018:
(zdržel se: p. Petr Polanský)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Petra Polanského.
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 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce dle pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒ JUDr. Jana Šildbergerová se zeptala, zda na mostcích přes potok u Marečkovy
louky bude zábradlí.
Starosta: ano, čeká se na výrobu, předpokládáme do konce ledna.
‒ Paní Jaroslava Kvardová se zeptala, zda bude k zakoupení kniha paní
Kafoňkové o domech v Říčanech.
Starosta odpověděl, že ano, je vytištěno dalších 20 ks, čekáme na vazbu.
5. Kontrola usnesení z 1. ZO
‒ Starosta vyzval zastupitele k dotazům v souvislosti s plněním usnesení
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. Nikdo z přítomných neměl dotaz
k plnění usnesení.
6. Rozpočet na rok 2019
‒ Starosta vysvětlil zastupitelům změny v předloženém rozpočtu oproti návrhu,
který byl zveřejněn na úřední desce (viz příloha č. 3). Změny jsou vyznačeny
v příloze a týkají se přijatých dotací, příspěvků svazkům obcí a doplnění rezerv na
tyto investice v roce 2019:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

nové parkoviště pod školou
demolice mlýna
zahájení architektonické soutěže na rekonstrukci areálu bývalého mlýna
rezerva na rozšíření Mateřské školy o další třídu
nákup nákladního elektromobilu
další etapy zpracování územního plánu

‒ Finanční výbor se sešel dne 10.12.2018 a projednal návrh rozpočtu obce na
rok 2019 (viz příloha č. 10). Předseda výboru pan Antonín Sláma stručně vysvětlil
jednotlivé návrhy. Výbor se podrobněji zabýval:
▪
▪
▪
▪

dotacemi pro sportovce a důchodce – doporučuje zvýšit příspěvek pro
důchodce na 45.000 Kč,
pečovatelskou službou – žádá o upřesnění způsobu financování a cen
služby,
investicemi – komunikace, sportovní hala, mlýn,
navrhuje vytvořit rezervu na opravy komunikací (po případné výměně
vedení plynu a elektřiny.

‒ Starosta upřesnil, že rozpočet byl záměrně zveřejněn v takové podobě, aby byl
zřetelný rozdíl mezi příjmy a výdaji bez započítání velkých investic. Z toho
vyplynul přebytek ve výši 7 mil. Kč. Předpokládá se ale, že obec získá dotaci na
provoz pečovatelské služby ve výši cca 1,5 mil. Kč, zůstatek bude pak o tuto
částku vyšší. Bez zásahu do rezerv obce je tak pro investice v roce 2019
k dispozici cca 8,5 mil. Kč. Dále k jednotlivým bodům vysvětlil:
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▪
▪

▪
▪
▪

Dotace pro důchodce: do rozpočtu byl zahrnut požadavek Klubu důchodců
ve výši 35 tis. Kč. V průběhu roku může být kdykoliv navýšen podle
aktuální potřeby.
Pečovatelská služba: Jedná se o jednu z nejvyšších výdajových položek
obce. O službu je stále vyšší zájem a k tomu adekvátně roste počet
pečovatelek i výdaje. Aktuálně pečujeme o 40 klientů. V posledních letech
je ale služba výrazně dotovaná státem prostřednictvím Jihomoravského
kraje. Kromě Říčan poskytujeme službu i v Ostrovačicích a Veverských
Knínicích. Obě obce kryjí náklady, které se službou obec má. Průměrné
náklady na jednu hodinu péče jsou ve výši cca 350,- Kč, z toho klient hradí
120,- Kč (zákonné maximum je 130,- Kč). Rozdíl je nákladem obce, ze
kterého 80 % dotuje Jihomoravský kraj. Problémem je, že kraj potřebuje
vědět předpokládané náklady cca 1,5 roku předem, což lze jen těžko
predikovat.
Další informace doplnila vedoucí pečovatelské služby Bc. Iva Ďásková.
Odpověděla na všechny dotazy zastupitelů, kteří na závěr vyjádřili
spokojenost a poděkování za tuto službu občanům.
Investice: některé jsou již v rozpočtu doplněny, jiné budeme doplňovat
v průběhu roku rozpočtovým opatřením.
Rezerva na opravy komunikací: Obec disponuje zůstatkem na účtu ve výši
cca 8 mil. Kč.

Hlasování č. 4 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany 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“.
Hlasování č. 5 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky
2020-2022.
7. Slovo starosty a místostarosty
a) Demolice mlýna
‒ Starosta navrhuje provést v měsíci lednu 2019 demolici bývalého mlýna. Byly
osloveny dvě firmy k podání cenové nabídky demolice. Společnost
Figarostav s.r.o. nabídla cenu 1.586.435,- Kč vč. DPH. Společnost STAVOS Brno
a.s. nabídla cenu 396.564,- Kč vč. DPH. Cena obsahuje odstrojení objektů, separaci
odpadu, zabezpečení okolí a strojní demolici. V ceně není nakládání, odvoz a
uložení odpadu na skládku. Způsob zpracování odpadu bude rozhodnut až podle
materiálového složení. Část odpadu bude recyklována na místě pro další
zpracování, část uložena na skládku.
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Hlasování č. 6 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje demolici domů č. p. 67 a 276 ve vlastnictví
obce. Dodavatelem demolice bude společnost STAVOS Brno a.s. (IČ: 65277911).
b) Vodné 2019
‒ Starosta seznámil zastupitele s kalkulací vodného na rok 2019, kterou předložila
VAS Brno – venkov (viz příloha č. 5). Cena vzroste o 3,6 % zejména z důvodu tlaku
na růst mezd u provozovatele. Je však nutné připomenout, že naposledy došlo ke
zdražení od 1.1.2015 o 1 Kč. Od té doby byla cena stejná.
Hlasování č. 7 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje cenu vodného na rok 2019 ve výši 28,68 Kč
vč. DPH.
Hlasování č. 8 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Plán financování obnovy vodovodu s roční
akumulací ve výši 200.000,- Kč s účinností od 1.1.2019.
c) Nákup pozemků
‒ V areálu mlýna zbývá k vykoupení poslední důležitý pozemek kolem potoka,
který je nutný pro stavbu stezky pod mostem. Kupní cena je ve stejné výši jako u
sousedního pozemku a je poloviční oproti kupní ceně většiny areálu:
Hlasování č. 9 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany 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.
‒ Starosta dále požádal o schválení nákupu dalšího pozemku pod cestou v Loukách:
Hlasování č. 10 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 10/II/2018:
(zdržel se: Ing. Jan Studený)
Zastupitelstvo obce Říčany 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.
d) Věcná břemena
‒ Starosta požádal zastupitele o schválení smlouvy o zřízení práva věcného
břemene v souvislosti s realizací nové přípojky k distribuční soustavě nízkého
napětí k pozemku parc. č. 177 na ulici Brněnská:
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Hlasování č. 11 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany 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.
e) Nákup elektromobilu
‒ V souvislosti s přijatou dotací ze Státního fondu životního prostředí ve výši
600 tis. Kč. na nákup nákladního elektromobilu kategorie N1 žádá starosta o
schválení následujícího usnesení:
Hlasování č. 12 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany 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.
f) Schválení pracovněprávních vztahů se zastupiteli
‒ V souladu se zákonem o obcích musí zastupitelstvo schvalovat případné
zaměstnávání zastupitelů. Pánové Antonín Sláma a Karel Sláma v rámci
dobrovolných hasičů dováží vodu některým okolním obcím a dalším zájemcům.
V letošním roce se jednalo zejména o obec Hvozdec, Domašov, Zemědělskou
společnost Devět křížů a další drobné dovozy vody do soukromých bazénů.
Hlasování č. 13 (přítomno 13 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 13/II/2018:
(zdrželi se: p. Antonín Sláma, p. Karel Sláma)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje uzavření dohod o provedení práce
s Antonínem Slámou a Karlem Slámou za účelem dovozu vody obecní hasičskou
cisternou.
g) Dotace pro zájmová sdružení
‒ Zastupitelstvo schvaluje výzvu zájmovým sdružením k předkládání žádostí o
dotaci na rok 2019 (viz příloha č. 6).
Hlasování č. 14 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje výzvu k podávání žádostí o individuální
dotaci z rozpočtu obce Říčany na rok 2019.
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h) Název nové ulice
‒ Soubor 16 řadových domů mezi ulicemi Višňová a Sportovní je dokončen.
Zastupitelstvu obce je vyhrazena pravomoc stanovit názvy nových ulic. Starosta
požádal i veřejnost, aby bylo z čeho vybírat. Jednotlivé návrhy jsou zpracovány
v příloze (viz příloha č. 7). Pojmenování této ulice po významné osobnosti
zastupitelstvo zamítlo s ohledem na doporučení letopiseckého spolku. Ze složité
diskuze byly vybrány tři názvy: Řadová (9 hlasů), Třešňová (1 hlas) a Bílá
(3 hlasy).
Hlasování č. 15 (přítomno 13 členů ZO): pro: 9
Usnesení č. 15/II/2018:

proti: 0

zdržel se: 4

(zdrželi se: p. Pavel Pospíšil, p. Luděk Franz, Mgr. Radovan Křivánek, Ing. Jan Studený)

Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje název nové ulice na
parc. č. 1089/61: ulice „Řadová“.

pozemku

i) Převod pozemků a sítí v nové ulici
‒ V souladu s uzavřenými smlouvami o smlouvách budoucích navrhuje starosta
schválení převod majetku, který vybudoval investor v souvislosti s výstavbou
16 rodinných domů. Jedná se o místní komunikaci, veřejné osvětlení, vodovod a
dešťovou kanalizaci. Dále se jedná o pozemky pod dokončenou komunikací, pod
stáním pro kontejnery na ulici Sportovní a další pozemek pod budoucí spojnicí
k ulici U Hřiště.
Hlasování č. 16 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany 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.
Hlasování č. 17 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany 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.
j) Investiční akce v roce 2019
‒ Starosta navrhuje následující plán investičních akcí na rok 2019. V průběhu roku
se mohou realizovat i další drobné akce podle aktuálních finančních možností a
podle aktuální potřeby obce:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

nové parkoviště pod školou
demolice mlýna
rozšíření Mateřské školy o další třídu
rekonstrukce Kulturního domu - I. etapa
rekonstrukce silnice a dešťové kanalizace v ulicích Okrouhlická a U
Cihelny - II. etapa
rekonstrukce požární nádrže "Renerák"
rekonstrukce hřbitova - VI. etapa: aula
nákup nákladního elektromobilu
oprava vstupní chodby a schodiště v bytovém domě Za Horou (vchody č. p.
464 a 465)
sběrný dvůr - dokončení oplocení
stezka mezi ulicemi Za Horou a Lihovarská kolem cvičiště pro psy
rekonstrukce rozvodu NN a veřejného osvětlení v ulici Na Újezdě
posilovací stroje pro seniory na Marečkově louce
architektonická soutěž na rekonstrukci areálu bývalého mlýna
projekt rekonstrukce fasády, bezbariérového vstupu a parkoviště
zdravotního střediska
dokončení územního plánu
projekt rozvodu veřejného osvětlení v ulici Na Újezdě
studie rybníka pod hřbitovem

‒ Starosta dále informoval zastupitele, že obec aktuálně připravuje dvě žádosti o
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. První se týká rekonstrukce Kulturního
domu a druhá organizace architektonické soutěže na areál mlýna.
k) Ostatní
Převod majetku Mateřské škole:
‒ V souvislosti s ukončením udržitelnosti projektu zateplení MŠ požádal starosta o
schválení převodu investice do zateplení a nové kotelny do majetku MŠ. V této
souvislosti bude muset být navýšen rozpočet MŠ z důvodu vyšších odpisů do
investičního fondu.
Hlasování č. 18 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje převod investice do zateplení, výměny
oken a nové kotelny v celkové výši 6.481.805,20 Kč do majetku Mateřské školy
Říčany.
Navýšení kapacity čistírny odpadních vod:
‒ Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice dne 7.12.2018 oslovil obec s žádostí
(viz příloha č. 8) o stanovení očekávaného růstu počtu obyvatel do roku 2035
z důvodu plánovaného zkapacitnění čistírny odpadních vod v Tetčicích.
‒ Starosta navrhuje, aby odpověď vycházela z rozpracovaného územního plánu
obce, který dle výpočtu uvádí max. 2300 obyvatel v roce 2030. Tedy kapacita
čistírny s rezervou by měla být cca 2500 obyvatel.
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Hlasování č. 19 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany pověřuje starostu odpovědí na žádost Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice o stanovení předpokládaného počtu obyvatel
v roce 2035 ve výši max. 2500 obyvatel.
Územní plán – dodatek ke smlouvě:
‒ Při projednávání územního plánu s dotčenými orgány vznikl požadavek na
zpracování tzv. posouzení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj
území (SEA). Z toho důvodu žádá starosta o schválení dodatku ke smlouvě:
Hlasování č. 20 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 20/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany 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.
Personální zajištění pečovatelské služby:
‒ Zájem o poskytování pečovatelské služby se v posledních letech výrazně zvýšil.
Péče zejména v terénu je však organizačně náročná, protože je rozdrobena na
desítky klientů v různých časech a také v různých obcích. Proto se obec snaží
pružně reagovat přijímáním pečovatelek na různé typy pracovních úvazků a
pracovněprávních vztahů. Podle zákona o obcích rozhoduje o celkovém počtu
zaměstnanců zastupitelstvo obce (v obcích kde není zřízena rada obce). Proto
starosta žádá o oficiální schválení aktuálního počtu pečovatelek pracujících na
základě pracovní smlouvy:
Hlasování č. 21 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany stanovuje maximální počet zaměstnanců Domu
s pečovatelskou službou pracujících na základě pracovní smlouvy na 5 plných
přepočtených úvazků.
Převod akcií České spořitelny:
‒ Valná hromada České spořitelny, a.s. rozhodla dne 3.10.2018 o nuceném
přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste Group Bank AG.
Stejně jako celá řada dalších obcí a měst byla i naše obec drobným akcionářem
banky. Nominální hodnota zaknihovaných akcií obce byla 150 tis. Kč (jedna akcie
v hodnotě 100,- Kč). Na základě tohoto jednostranného rozhodnutí vyplatila
banka 1.328,- Kč za jednu akcii, tedy na účet obce vyplatila částku 1.992.000,- Kč
+ 700,- Kč za úrok.
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Čerpání fondů Základní školy:
‒ Na základě žádosti ředitele Základní školy zastupitelstvo hlasuje o následujícím
usnesení:
Hlasování č. 22 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 22/II/2018:
(zdržel se: Mgr. Radovan Křivánek)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje čerpání 50.000,- Kč z investičního fondu
Základní školy na výměnu vchodových dveří, malířské a natěračské práce a
čištění rýn.
Architektonická soutěž na areál mlýna:
‒ Starosta navrhuje, aby obec co nejdříve zahájila práce na výběru architekta na
stavbu domu s pečovatelskou službou v areálu bývalého mlýna. Příprava takové
stavby bude totiž trvat min. 4 roky. Architektonickou soutěž pro obec připraví
Ing. arch. David Mikulášek – člen České komory architektů a donedávna člen
Kanceláře architekta Města Brna.
Hlasování č. 23 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 23/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany 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).
8. Rozpočtové opatření
‒ Na základě dokončených investičních akcí zastupitelstvo hlasuje o schválení
rozpočtového opatření č. 9 (viz příloha č. 9).
Hlasování č. 24 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 24/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 9.

zdržel se: 0

‒ Starosta požádal zastupitele o schválení pověření prováděním rozpočtových
opatření, která se týkají dotací a transferů mezi obcemi, aby bylo zajištěno řádné
hospodaření obce v průběhu roku. O toto pověření starosta žádá vždy po
ustanovení nového zastupitelstva.
Hlasování č. 25 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 25/II/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany pověřuje starostu prováděním rozpočtových
opatření, která se týkají transferů mezi obcemi a veškerých dotací. Rozpočtová
opatření následně schválí zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání.
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9. Výbory
a) Finanční výbor
‒ Výbor se sešel dne 10.12.2018 a projednal návrh rozpočtu obce na rok 2019
(viz příloha č. 10).
10. Svazky obcí
‒ Předsednictvo Svazku obcí Říčany – Ostrovačice schválilo cenu stočného na rok
2019 ve výši 36,50 Kč vč. DPH (viz příloha č. 11).
11. Připomínky k zápisu
‒ Bez připomínek
12. Diskuze
‒ Pan František Burian upozornil za praskající kamennou zeď kolem Mateřské
školy. Měla by se provést sanace, aby se zabránilo dalšímu poškození.
Starosta poděkoval a zajistí nápravu.
13. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 19:10 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:

Prezenční listina
Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Rozpočet obce Říčany na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022
Kalkulace vodného na rok 2019
Návrhy na název nové ulice
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019
Žádost Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
Rozpočtové opatření č. 9
Zápis z Finančního výboru ze dne 10.12.2018
Kalkulace stočného na rok 2019

Ověřovatelé:

p. Vojtěch Pluháček:

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

p. Petr Polanský:

........................................................
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Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

18. prosince 2018
razítko obce
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