Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 11. 2. 2019 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,

Omluveni:

MUDr. Petra Vysočanová

Prezenční listina – viz příloha č. 1
1. Úvod
Jednání zahájil starosta v 17:03 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/III/2019:
(zdržel se: p. Pavel Pospíšil)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Pavla Pospíšila.
Hlasování č. 2 (přítomno 12 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2/III/2019:
(zdržel se: p. Martin Rolinek)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Martina Rolinka.
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/III/2019:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 3. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce dle pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒ Pan Ondřej Pokorný požádal zastupitelstvo, jako zřizovatele Mateřské školy, o
možnost otevření školky alespoň do konce července. Upozornil, že řada rodičů
není schopna si zajistit hlídání po tak dlouhou dobu. Předpokládá, že zájem
rodičů bude.
Starosta odpověděl, že tento požadavek projedná s ředitelkou školy, ale zároveň
uvedl, že uzavření školky mělo vždy více důvodů, např. rekonstrukce, čerpání
dovolených, nebo také nehospodárnost prázdninového provozu pro málo dětí.
5. Kontrola usnesení z 2. ZO
‒ Starosta vyzval zastupitele k dotazům v souvislosti s plněním usnesení
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. Nikdo z přítomných neměl dotaz
k plnění usnesení.
6. Slovo starosty a místostarosty
a) Architektonická soutěž na stavbu centra Říčanský mlýn
‒ Starosta společně s paní Bc. Ivou Ďáskovou představili přítomným zpracované
zadání architektonické soutěže na stavbu s názvem „Komunitní centrum Říčanský
mlýn“. Veškeré podrobné informace jsou v příloze zápisu (viz příloha č. 3).
‒ Důležitou součástí zadání jsou soutěžní podmínky (viz příloha č. 4) kde jsou další
podrobnosti k průběhu soutěže (porotci, termíny, odměny vítězným uchazečům
atd.). Soutěžní podmínky musí schválit také Česká komora architektů.
Hlasování č. 4 (přítomno 12 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/III/2019:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje soutěžní podmínky a zadání otevřené
jednofázové architektonické projektové soutěže o návrh Komunitního centra
Říčanský mlýn.
b) Schválení podání žádostí o dotace z MMR
‒ Ministerstvo pro místní rozvoj od roku 2019 vyžaduje, aby podání žádosti o
dotaci bylo schváleno zastupitelstvem obce. Proto bylo svoláno toto mimořádné
jednání. Starosta žádá o schválení tří žádostí:
‒ 1. Architektonická soutěž: dotace na náklady spojené se soutěží:
Hlasování č. 5 (přítomno 12 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/III/2019:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Architektonická soutěž Komunitní centrum Říčanský mlýn“ z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D1510 Architektonické a urbanistické
soutěže obcí a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci a prováděním dalších
úkonů, spojených s touto dotací.
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‒ 2. Dětské hřiště: nahrazení písku za gumový dopadový povrch pod skluzavkou
na Marečkově louce a další nové herní prvky v areálu:
Hlasování č. 6 (přítomno 12 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/III/2019:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Zatraktivnění volnočasových areálů v obci Říčany“ z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj č. 117d8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci a
prováděním dalších úkonů, spojených s touto dotací.

‒ 3. Kulturní dům: dotace na rekonstrukci zázemí:
Hlasování č. 7 (přítomno 12 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/III/2019:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce Kulturního domu v Říčanech u Brna“ z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj č. 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov a pověřuje starostu podpisem žádosti o dotaci a prováděním dalších
úkonů, spojených s touto dotací.
c) Ostatní
‒ Starosta požádal zastupitele o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
z důvodu realizace přípojky k distribuční soustavě nízkého napětí pro nové domy
v ulici Řadové:
Hlasování č. 8 (přítomno 12 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/III/2019:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330051346/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční
soustavy NN na obecních pozemcích parc. č. 135/1, 1089/14, 1095/4 a 1809/4.
7. Diskuze
‒ Bez připomínek
8. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 17:40 hod.
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Seznam příloh:
příloha č. 1:
příloha č. 2:
příloha č. 3:
příloha č. 4:

Prezenční listina
Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Zadání architektonické soutěže Komunitní centrum Říčanský mlýn
Soutěžní podmínky architektonické soutěže Komunitní centrum
Říčanský mlýn

Ověřovatelé:

p. Pavel Pospíšil:

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

p. Martin Rolinek:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

12. února 2019
razítko obce
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