Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 29. 10. 2012 od 18:00 hodin

Přítomni:

Ing. Jan Studený – starosta, Mgr. Radovan Křivánek – místostarosta,
Luděk Franz, Ilona Mazourová, Ing. Josef Mokren, František Patočka,
Petr Polanský, Martin Rolinek, Karel Sláma, JUDr. Jana Šildbergerová,
MUDr. Emma Špačková, Jarmil Ustohal, Vladimír Vaverka

Omluveni:
Prezenční listina – viz příloha č. 1

1. Úvod
Jednání zahájil starosta v 18:00 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: p. Martin Rolinek, p. Karel Sláma:
Hlasování č. 1 (přítomno 13 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 1/XIII/2012:
(zdrželi se: p. M. Rolinek, p. K. Sláma)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Martina
Rolinka a pana 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. 2 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 13. veřejného zasedání ZO dle
pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒

p. Miloš Vaverka se dotazuje, proč obec sází keře na pozemku pana Jana Mitiska
(č. p. 410), dále proč na tomto pozemku řeší odvod dešťových vod a nakonec
uvádí, že pozemek dříve byl obecní a rozporuje vlastnictví pana Mitiska.
Starosta: Keře jsme panu Mitiskovi vysázeli, protože jsme mu je při stavbě silnice
v ulici Sadové vytrhali. Dešťovou vodu jsme mu vyřešili, protože nám pan Mitisek
vyšel vstříc a nechal si na svém pozemku zasypat příkopu, kde jsme uložili hlavní
řád dešťové kanalizace ulice Sadové, s čímž souviselo i vykácení většiny jeho
stromů. Pozemek je dle aktuálního katastru nemovitostí ve vlastnictví
Mitiskových.
Pan Vaverka se dále ptá, proč obec dláždila větší plochu ve vjezdu pana Romana
Mitiska (č. p. 494), než bylo nezbytně nutné?
Starosta odpověděl, že vjezdy byly dlážděny tak, aby se občanů nedotkla drobná
změna nivelety vozovky a vždy v koordinaci s majiteli jednotlivých vjezdů.
Pan Vaverka se také dotazuje, kdo umístil zákazové značky na polní cesty? Dle
jeho názoru jsou umístěny na nevhodném místě.
Starosta odpověděl, že značky samozřejmě umístila obec na základě schváleného
dopravního pasportu. Tyto značky byly dodatečně doplněny o dodatkové tabulky
„Mimo dopravní obsluhu“, aby občané, kteří mají v daném místě pole nebo
zahrady mohli bez postihu projet.

‒

p. Rudolf Novotný upozornil, že při čištění příkopy v ulici U Cihelny byla
odhalena plynová přípojka, která je nyní nechráněná. Upozorňuje na možné
poškození, při parkování vozidel.
Starosta uvedl, že přípojka bude zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození.

5. Kontrola usnesení z 12. ZO
‒

Starosta vyzval zastupitele k dotazům v souvislosti s plněním usnesení
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. Nikdo z přítomných neměl dotaz
k plnění usnesení.

6. Slovo starosty a místostarosty
a) Informace o dokončených investičních akcích
 Sál Kulturního domu:
Rekonstrukce podlahy byla dokončena 15.10.2012. V příštím roce by mohla
rekonstrukce sálu pokračovat výměnou dlažby v zadní části u kuchyně, opravou
omítek na balkoně, osvětlení podia atd.
 Chodník na ul. Brněnská:
Stavba byla dokončena v termínu, díky méněpracím bylo i přes opravu velké části
vozovky ušetřeno oproti rozpočtu cca 62.000,- Kč.
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 Oprava ulice Sadová:
Starosta informoval zastupitele, že firma M-SILNICE, která vyhrála výběrové
řízení, si na práci najala další dva subdodavatele. Zejména z toho důvodu vznikaly
během stavby problémy nejen při komunikaci. Došlo přibližně k týdennímu
zpoždění s termínem dokončení stavby, které bylo zapříčiněno špatnou
přípravou betonového podkladu. Dále bylo nutné provést v části ulice sanaci
podmáčeného podloží, což bude znamenat vícenáklady. Přepokládá se ale, že
celková cena za stavbu nebude převyšovat smluvní rozpočet zejména díky
uplatnění sankcí za nedodržení termínu.
 Cesta ke sběrnému dvoru:
Byla vybudována cesta ke sběrnému dvoru, kde byl jako podklad použit drcený
asfalt, vytěžený z ulice Sadové. Celkové náklady na stavbu cesty činily 96 tis. Kč
bez DPH, z toho 40 tis. Kč přispěla firma UMAKOVPRODUKT.
 Čertova ulička:
Zde byl cca o 30 m prodloužen žlab dešťové kanalizace a pod žlabem byla
vybudována přípojka splaškové kanalizace k domu č. p. 143.
 Drobné opravy komunikací:
Starosta informoval zastupitele, že byly provedeny lokání opravy asfaltových
komunikací v ulicích Za Horou (v části, která není součástí plánované
rekonstrukce), Za Mlýnem, Lihovarská, Rosická (propadlý kanál u hasičky).
 Dopravní pasport:
Většina změn dopravního značení byla postupně zrealizována, byly rozmístěny či
odstraněny značky na našich místních komunikacích, změny na silnici 3. tř.
(Rosická) a silnici 2. tř. (Brněnská a Jihlavská) budou prováděny ve spolupráci se
Správou a údržbou silnic JMK.
 Oprava střechy kostela:
Byla dokončena konečná II. etapa opravy střechy. Celá rekonstrukce se prodražila
o cca 70 tis. Kč. I přes významné příspěvky od firem STARTECH a GenAgro a od
Obce Říčany nebyla dokryta celková investovaná částka. Proto starosta jménem
obce a farnosti požádal další firmy v Říčanech o příspěvek. Na základě jejich
příslibu by mělo být vybráno dostatek financí na pokrytí všech nákladů.
V souvislosti s opravou střechy dále starosta zodpověděl otázku z minulého
jednání zastupitelstva, proč nezvoní zvon ráno, v poledne a večer. Zvon je
v současné době ve špatném stavu a bude nutné ho zrekonstruovat.
Předpokládané náklady na opravu budou činit cca 20 – 30 tis. Kč.

b) Rekonstrukce hřbitova
‒

Starosta informoval přítomné, že s dodavatelem stavby byla podepsána smlouva
o dílo s termínem dokončení 30. dubna 2013. Dle poslední dohody se
s rekonstrukcí začne po dušičkách.
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c) Rekonstrukce koupaliště – přípravné práce, oprava nádrže a stavidel
‒

Starosta poděkoval SDH Říčany za pomoc při čištění rybníku. Nyní probíhá
oprava břehu ze žulových kostek, který se v některých místech již začínal
rozpadat. Ještě letos by se měla opravit a část dna, zrekonstruovat stavidlo a
připravit trubní vedení. Ostatní práce na biotopu budou pokračovat
pravděpodobně na jaře. Rybník bude na zimu napuštěn.

d) Oprava povrchu místní komunikace ul. Mrštíkové (od č.p. 503 po 400)
‒

Starosta informoval zastupitele, že obec má připraveno řešení odtoku dešťové
vody v ulici Mrštíkova. Stavbu by ale bylo rozumné začít až po rekonstrukci NN
vedení, kterou plánuje firma E.ON. Zatím ale není znáno, kdy se stavbou začne.

e) Oprava povrchu místní komunikace ul. Jihlavské (od č.p. 180 po 113)
‒

Starosta navrhuje opravu pokládkou dvou vrstev asfaltu bez obrubníků a
parkovacích stání (tak jako ulice Za Mlýnem). Odhadovaná nabídková cena je
360 tis. Kč. Oprava bude provedena na jaře 2013.

f) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
‒

Starosta požádal zastupitele o schválení nové směrnice, která definuje postup
obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. stavby pod 3 mil. Kč
nebo dodávky a služby pod 1 mil. Kč. Nový návrh zejména zrychluje zadávání
těchto zakázek, protože zvyšuje základní limity přímého zadávání z 200 tis. na
500. tis. Kč. Návrh odsouhlasila komise pro zadávání veřejných zakázek. Po
vyjádření jednotlivých zastupitelů bylo vyvoláno hlasování o návrhu
(příloha č. 3):
Hlasování č. 3 (přítomno 13 členů ZO): pro: 10
proti: 1
zdržel se: 2
Usnesení č. 3/XIII/2012:
(proti: pí. I. Mazourová; zdrželi se: p. M. Rolinek, p. F. Patočka)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Směrnici č. 4-12 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.

g) Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
‒

Starosta předložil zastupitelům návrh nové vyhlášky stanovující výši poplatku za
odpad (příloha č. 4). Důvodem návrhu nové vyhlášky je zvýšení poplatku ze 450,
Kč na 500,- Kč/osobu/rok. Po diskuzi o okruhu osob osvobozených od poplatku
hlasuje Zastupitelstvo obce o přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012:
Hlasování č. 4 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 4/XIII/2012:
(zdržela se: pí. I. Mazourová)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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h) Směna obecního pozemku parc. č. 1022/1
‒

Starosta informoval zastupitele o dohodě mezi obcí a panem Zemanem o směně
obecní zahrady parc. č. 1022/1 na ul. Mezihorní za zemědělské pozemky
v poměru cca 1:2. Na základě již dříve projednaného, schváleného a vyvěšeného
záměru navrhuje starosta schválení směny, ovšem s podmínkou doložení nabídky
předkupního práva spoluvlastníkům:
Hlasování č. 5 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví obce parc .č.
1022/1 za ¼ pozemků parc. č. PK 855 a parc. č. PK 856 za podmínky, že pan
Oldřich Zeman, ……………………………………………………, řádně prokáže, že svůj podíl
řádně nabídl spolupodílníkům obou pozemků a ti v zákonné lhůtě neuplatnili
předkupní právo.

i) Směna části obecního pozemku parc. č. PK 654
‒

Na základě žádosti pana Kobzy hlasuje Zastupitelstvo o již dříve projednané
směně pozemků ve vlastnictví obce parc .č. 1519/4 a parc .č. 1507/4 za pozemek
parc. č. 1518/2.
Hlasování č. 6 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce parc .č.
1519/4 a parc .č. 1507/4 za pozemek parc. č. 1518/2.

j) Kalkulace vodného na rok 2013
‒

Starosta seznámil zastupitele s návrhem kalkulace vodného na rok 2013, který
předložila VAS. Na základě odpojení Městyse Ostrovačice od vodovodu navrhuje
VAS zvýšení ceny vodného cca o 10,-Kč/m3. S tímto navýšením ale starosta
nesouhlasí a navrhuje další jednání s VAS o snížení ceny, případně hledání
alternativních řešení provozování vodovodu. Jako příklad uvádí okolní obce, kde
vodovod provozují samotné obce či malé společnosti založené obcemi.
Zastupitelstvo hlasuje o návrhu kalkulace vodného dle návrhu VAS.
Hlasování č. 7 (přítomno 13 členů ZO): pro: 0
proti: 13
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany neschvaluje cenu vodného pro rok 2013 dle
navržené kalkulace a pověřuje starostu jednáním o snížení vodného, případně
hledáním alternativních řešení provozování obecního vodovodu.
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k) Ostatní
‒

Zastupitelstvo hlasuje změně účelu použití dotace pro Biatlonklub Říčany:
Hlasování č. 8 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje změnu účelu použití dotace pro Biatlonklub
Říčany, která byla původně určena na pokrytí provozních výdajů. Celý příspěvek
bude použit na částečné financování nákupu nové sportovní zbraně.

‒

Zastupitelstvo obce hlasuje o poskytnutí bezúročných půjček panu Jaroslavu
Dreksovi ve výši 140.000,- Kč a panu Davidu Dreksovi ve výši 60.000,- Kč, které
budou použity k uhrazení dluhů vymáhaných po nich exekučně. Půjčky budou
uhrazeny z výtěžku dražby prodeje spoluvlastnických podílů na nemovitostech
parcely parc. č. 1004/1, parc.č. 1004/4 a budovy č. p. 483, rod. Dům v k.ú. Říčany
u Brna.
Hlasování č. 9 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje uzavření smlouvy o půjčce mezi obcí
Říčany, jako věřitelem a panem Jaroslavem Dreksou, ………………………….………………
……………………………………………, jako dlužníkem, jejímž předmětem je částka ve
výši 140.000,-Kč, určená k uhrazení dluhů pana Jaroslava Dreksy vymáhaných po
něm exekučně s tím, že půjčka se poskytuje bezúročně se splatností jeden rok ode
dne podpisu této smlouvy a bude vrácena z výtěžku prodeje spoluvlastnického
podílu pana Jaroslava Dreksy na nemovitostech, parcely parc. č. 1004/1, parc.č.
1004/4 a budovy Říčany č.p. 483, rod. dům, vystavěné na parcele parc.č. 1004/4,
to vše v obci Říčany a k.ú. Říčany u Brna, v rámci dobrovolné dražby, a to tak, že
poměrná část z výtěžku ve výši poskytnuté půjčky bude dražebníkem zaslána
přímo na účet obce.
Hlasování č. 10 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje uzavření smlouvy o půjčce mezi obcí
Říčany, jako věřitelem a panem Davidem Dreksou, ………………………….………………
……………………………………………, jako dlužníkem, jejímž předmětem je částka ve
výši 60.000,-Kč, určená k uhrazení dluhů pana Davida Dreksy vymáhaných po
něm exekučně s tím, že půjčka se poskytuje bezúročně se splatností jeden rok ode
dne podpisu této smlouvy a bude vrácena z výtěžku prodeje spoluvlastnického
podílu pana Davida Dreksy na nemovitostech, parcely parc. č. 1004/1, parc.č.
1004/4 a budovy Říčany č.p. 483, rod. dům, vystavěné na parcele parc.č. 1004/4,
to vše v obci Říčany a k.ú. Říčany u Brna, v rámci dobrovolné dražby, a to tak, že
poměrná část z výtěžku ve výši poskytnuté půjčky bude dražebníkem zaslána
přímo na účet obce.
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‒

Zastupitelstvo hlasuje o nákupu elektrické energie pro rok 2013 na komoditní
burze Kladno, kde centrálním zadavatelem bude Město Rosice.
Hlasování č. 11 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup elektrické energie pro rok 2013 na
komoditní burze Kladno, kde centrálním zadavatelem bude Město Rosice.
Zároveň pověřuje starosty k podepsání Smlouvy o centralizovaném zadávání
nákupu elektrické energie s Městem Rosice.

‒

Zastupitelstvo hlasuje o nákupu plynu pro rok 2013 na komoditní burze Kladno,
kde centrálním zadavatelem bude Město Rosice.
Hlasování č. 12 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup plynu pro rok 2013 na komoditní
burze Kladno, kde centrálním zadavatelem bude Město Rosice. Zároveň pověřuje
starosty k podepsání Smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu plynu
s Městem Rosice.

‒

Zastupitelstvo hlasuje o převodu 3.000.000 Kč z běžného účtu vedeného u České
spořitelny na běžný účet vedený u GE Money Bank, a.s.
Hlasování č. 13 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje převod částky 3.000.000 Kč z běžného účtu
vedeného u České spořitelny na běžný účet vedený u GE Money Bank, a.s.

‒

Starosta informoval zastupitele o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
obce, které prováděli pracovníci Krajského úřadu JMK ve dnech 3. a 4. 10. 2012.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Závěrečná kontrola
proběhne ve dnech 14. a 15. února 2013. Zpráva o přezkoumání je přílohou č. 6
tohoto zápisu.

‒

Na základě pracovního jednání zastupitelstva, které se konalo v Lihovarském
sklepě, informoval starosta zastupitele o celkovém objemu požadavků pana
Polanského na opravy, které jsou nyní vyčísleny až do výše 142.000,- Kč. Starosta
navrhuje dát do rozpočtového opatření finanční rezervu na poskytnutí příspěvku
na opravy, ale konkrétní proplacení jednotlivých oprav bude provedeno až po
konzultaci se zastupiteli. Celková výše příspěvku by neměla převyšovat vybrané
nájemné.
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7. Rozpočtové opatření č. 6
‒

Zastupitelstvo obce hlasuje o rozpočtovém opatření č. 6. (příloha č. 7)
Hlasování č. 14 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 14/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 6.

zdržel se: 0

8. Návrh rozpočtu na rok 2013
‒

Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2013 a jeho vyvěšením
na úřední desce obce. Z rozpočtu je vyjmuta většina financí na investiční akce a
rozsáhlejší opravy. Tyto částky budou zahrnovány až v průběhu roku 2013
rozpočtovými opatřeními, stejně jako tomu bylo v roce 2012. Definitivní podoba
rozpočtu bude projednána a schválena na 14. veřejném zasedání Zastupitelstva
obce Říčany v prosinci 2012. Návrh rozpočtu je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
Starosta také vyzval finanční výbor k připomínkování návrhu rozpočtu.
Hlasování č. 15 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 15/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013.

zdržel se: 0

9. Výbory
a) Finanční výbor
‒

Bez připomínek

b) Kontrolní výbor
‒

Kontrolní výbor zasedal dne 13.9.2012 (příloha č. 9). Výbor přijal usnesení, která
byla hned projednána. Výbor doporučuje zastupitelstvu:
1) Přijetí vyhlášky k zamezení podomního prodeje:
Závěr z jednání ZO: Bude prověřena forma, jakým způsobem vyhláška funguje
v praxi v jiných obcích, ale dle diskuze vyhláška pravděpodobně nebude
podpořena.
2) Regulaci vylepování plakátů, popřípadě vylepování zpoplatnit:
Závěr z jednání ZO: Většina přítomných nevidí v tomto návrhu smysl.
Přelepování důležitých plakátů bude řešeno přidělením nástěnek pro místní
spolky a sdružení.
3) Přijmout všechna možná opatření k ochraně občanů při zvýšení frekvence
dopravy:
Starosta: Dle sdělení ŘSD proběhne rekonstrukce D1 za plného provozu, ani
ve výjimečných případech pravděpodobně nebudou vozidla nad 12 tun
puštěna na objízdné trasy. Proti běžnému provozu kamionů v naší obci bude
pravděpodobně založeno občanské sdružení, kde hlavními aktéry budou obce
a města na silnici II/602.
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4) Zkontrolovat kolaudační rozhodnutí v chatové oblasti a napojení těchto
objektů na kanalizaci:
Starosta: Díky digitalizaci katastru nemovitostí vyjdou najevo všechny stavby,
které nejsou zkolaudovány a zapsány v KN. Díky tomu se nám doplní
informace o chatách a následně můžeme zahájit kontroly.
5) Zkontrolovat ve spolupráci s odborem životního prostředí při MěÚ Rosice
stav likvidace odpadních vod u všech vlastníků nemovitostí, kteří neplatí
stočné:
Starosta předložil zastupitelů seznam nemovitostí, které nejsou dle VAS
připojeny. Týká se to asi 10 % domů. Starosta ale upozorňuje, že v seznamu
jsou i domy, které napojeny jsou, ale VAS od nich nevybírá stočné. Ve
skutečnosti je tedy cca 5 % nemovitostí skutečně nepřipojených. Starosta
navrhuje zveřejnit seznam nepřipojených domů, aby na tyto občany vznikl
společenský tlak.
6) Znovu se zabývat zajištěním bezpečností výjezdu z ulice Rosické:
Starosta informoval přítomné, že již byly „zažluceny“ krajní parkovací místa,
aby se rozšířil výhled směrem na ulici Jihlavskou. Navíc byl také „zažlucen“
prostor vedle pošty, kde je pro zaparkování málo místa a vjezd i výjezd z
Lihovarské ulice je pak nebezpečný.
7) Objednat kontrolu stavu dálničního mostu a dle výsledků kontroly naplánovat
nezbytné opravy:
Starosta informoval zastupitele o záměru ŘSD oba mosty zdemolovat a
vystavit nové (na náklady ŘSD) v rámci rekonstrukce D1, z důvodu rozšíření
dálnice. Navrhuje vyčkat na potvrzení této informace na základě přesného
zaměření.
c) Stavební výbor
‒

Zastupitelstvo hlasuje o druhém návrhu Darovací smlouvy na převod části nově
vybudovaného veřejného vodovodu v délce 159,5 m pro rodinné domy v ulici
U Koupaliště do vlastnictví obce. Starosta informoval zastupitele, že dárce již
netrvá na podmínkách, které byly obsaženy v původním návrhu.
Hlasování č. 16 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/XIII/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Darovací smlouvu na převod části nově
vybudovaného veřejného vodovodu

‒

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o zákonném prodloužení
platnosti územního plánu obce do roku 2020. V letošním roce byla navíc
zahájena digitalizace katastrální mapy a také nejsou doposud schváleny krajské
Zásady územního rozvoje. To vše jsou zásadní důvodu k tomu, aby obec nyní
nezačínala s přípravou nového územního plánu, přestože obec tento záměr
doposud měla. Obec bude tedy pouze individuálně posuzovat žádosti o změny,
které by si žadatel v případě schválení vždy financoval samostatně. Obec zatím
změnu nepotřebuje.
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‒

Starosta nakonec informoval zastupitele, že ještě v letošním roce bude
zatrubněna příkopa na ulici Rosická.

d) Sociální výbor
‒

Bez připomínek

e) Výbor mládeže, kultury a sportu
‒

Starosta informoval zastupitele, že na podatelnu obce jsou postupně doručovány
žádosti o příspěvky na kulturu, sport a mládež. Ty budou hromadně projednány
výborem začátkem roku 2013.

10. Svazky obcí
‒

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na
rok 2013 (viz příloha č. 10).

11. Připomínky k zápisu
‒

Bez připomínek

12. Diskuze
‒

Paní Mazourová upozornila na uvolněné pletivo na lávce v ulici Jihlavská. Starosta
přislíbil opravu.

13. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:56 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:

Prezenční listina
Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Směrnice č. 4-12 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Návrh kalkulace vodného na rok 2013
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Rozpočtové opatření č. 6
Návrh rozpočtu na rok 2013
Zápis 7. zasedání Kontrolního výboru ze dne 13.9.2012
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2013
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Ověřovatelé:

p. Martin Rolinek:

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

p. Karel Sláma:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

8. listopadu 2012

razítko obce
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