Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 17. 12. 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, JUDr. Jana Šildbergerová, MUDr. Emma Špačková,
Jarmil Ustohal

Omluveni:

Vladimír Vaverka, Martin Rolinek, Karel Sláma

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: JUDr. Jana Šildbergerová, MUDr.
Emma Špačková:
Hlasování č. 1 (přítomno 10 členů ZO):

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 2

(zdržely se: JUDr. Jana Šildbergerová, MUDr. Emma Špačková)

Usnesení č. 1/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje jako ověřovatele zápisu paní JUDr. Janu
Šildbergerovou a paní MUDr. Emmu Špačkovou.

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 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 14. veřejného zasedání ZO dle
pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒

Ing. Jiří Semrád:
 Poděkoval Zastupitelstvu obce za vše, co se v letošním roce udělalo.
 Dle jeho názoru by se měly urychlit projekční práce na rybníku, aby se vše
stihlo do začátku příští sezony.
 Navrhuje, aby výbory zastupitelstva byly více aktivní.
 Jako připomínku k zápisu uvedl, že při schvalovaní směn pozemků nejsou
komentáře k usnesením zcela jasné.
 Vznesl dotaz k nákupu energií na Komoditní burze Kladno, kde nás zastupuje
Město Rosice – jak konkrétně zprostředkování funguje?

‒

Starosta:
 Projektová dokumentace biotopu je téměř hotova a nyní se čeká na vyjádření
dotčených orgánů, jejichž stanoviska mohou dokumentaci ještě změnit.
 Vysvětlil, že z celkem pěti výborů jsou pouze dva určené zákonem (finanční,
kontrolní) a ostatní jsou pouze poradním orgánem starosty. Omluvil tak ty
výbory, které starosta nemá potřebu častěji svolávat (stavební, sociální).
 Vysvětlil, že v zápisech se někdy odvolává na minulá jednání zastupitelstva a
pro pochopení všech souvislostí je třeba čerpat z více zápisů.
 K nákupu energií na Komoditní burze Kladno je zapotřebí mít makléře, který
nákup komodit uskuteční. Město Rosice sjednalo makléře a zprostředkovalo
nákup energií pro většinu okolních obcí. Díky tomu se jednak snížily náklady
na makléřskou službu, ale zejména došlo k vyjednání lepší ceny energií,
protože jsme na burzu vstoupili s několikanásobným objemem spotřeby
energií, než kdybychom na burze nakupovali sami. Obec tedy nekupuje
energie od Města Rosice, ale jeho prostřednictvím nakupuje na burze.

5. Kontrola usnesení z 13. ZO
‒

Starosta vyzval zastupitele k dotazům v souvislosti s plněním usnesení
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. Nikdo z přítomných neměl dotaz
k plnění usnesení.

6. Slovo starosty a místostarosty
a) Informace o probíhajících a dokončených investičních akcích
‒

Starosta informoval přítomné o všech dokončených akcích a pracích za rok 2012.
Zároveň připomněl, že všechny tyto informace jsou dostupné na webových
stránkách obce v menu „Připravujeme“. Byly dokončeny či zahájeny tyto akce:







chodník do Ostrovačic, výkup pozemků
zahájení rekonstrukce hřbitova - I. etapa (základy zdi, demolice), výkup
pozemků
rekonstrukce silnice a dešťové kanalizace v ulici Sadová
nová sportovní podlaha sálu Kulturního domu
oprava chodníku na začátku ulice V Dědině
část nového chodníku mezi ulicemi Zahradní a Chmelník
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oprava štítu Hasičského domu
oprava vstupního schodiště Hasičského domu
oprava a odkanalizování cesty u Okrouhlíku
pokračování rekonstrukce sálu Kulturního domu (dokončení oprav omítek,
malba přízemí, interiérové dveře, rolety, ochranné sítě)
oprava vestibulu Kulturního domu (malba, kazetový strop)
sanace vlhkého zdiva západní stěny Kulturního domu
nákup konvektomatu pro Mateřskou školu
obnovení přítoku pro požární nádrž „Renerák“
oprava propadů v části ulice Za Horou
oprava překopů v ulici Za Mlýnem
oprava cesty okolo hotelu Admirál
oprava cesty ke sběrnému dvoru
likvidace černé skládky na konci ulice Za Mlýnem
montáž termostatických ventilů a hlavic na Zdravotním středisku
malování interiéru Zdravotního střediska
postupná realizace nového pasportu dopravního značení
nová webová prezentace obce
prodloužení žlabu v "Čertově uličce"
oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v ulici V Koutě
monitoring a čištění dešťové kanalizace v ulici Příční, zatrubnění příkopy
čištění dešťové kanalizace v ulici Brněnská
nové stání pro kontejnery u bytového domu
zahájení oprav koupaliště (čištění, oprava stavidel a břehů, nový sběrný
kanál)
zatrubnění příkopy na ulici Rosická
rekonstrukce kanceláří obecního úřadu

Projektové dokumentace:
 projekt nového chodníku do Ostrovačic
 projekt opravy ulice Sadová
 projekt rekonstrukce ulice Za Horou
 projekt rekonstrukce hřbitova
 projekt statického zajištění pošty
 projekt rekonstrukce koupaliště
 projekt rozšíření a modernizace sběrného dvora
b) Plánované investiční akce na rok 2013
‒

Starosta navrhl následující plán investičních akcí na rok 2013:







rekonstrukce silnice a dešťové kanalizace v ulici Za Horou
dokončení I. etapy rekonstrukce hřbitova (hřbitovní zeď, terénní úpravy,
vstupní brána),
oprava zadní části plotu hřbitova
úprava spodní přístupové cesty ke hřbitovu
oprava povrchu místní komunikace ul. Jihlavské (od č. p. 180 po 113)
vybudování výtahu Zdravotního střediska
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oprava povrchu části místní komunikace ul. Mrštíkové (u garáží) a odvodnění
ulice
oplocení areálu koupaliště, dokončení oprav nádrže
demolice domů č. p. 329 a 332
osvětlení přechodů pro chodce
vybudování přechodu pro chodce na ulici Rosická (u „Reneráku“) včetně
přilehlých chodníků
opravy sakrálních staveb při příležitosti 250. výročí vysvěcení kostela
oprava části fasády Kulturního domu
renovace zábradlí požární nádrže

Projektové dokumentace:
 projekt rekonstrukce silnice a dešťové kanalizace v ulicích Okrouhlická a U
Cihelny
 projekt areálu Marečkovy louky
 projekt přechodu pro chodce na ulici Rosická (u „Reneráku“)
 projekt zahrady Mateřské školy
 projekt zahrady Základní školy
Tyto akce, s výjimkou hřbitova, zatím nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2013 a
budou tedy schvalovány postupně během roku. Zastupitelstvo bere plán akcí na
vědomí bez výhrad.

c) Kalkulace vodného na rok 2013
‒

Starosta informoval zastupitele o dohodě s ředitelem VAS Brno-venkov o
kalkulaci vodného na rok 2013, na základě které nebude zvýšení ceny vody tak
významné, jako při prvním návrhu. Ústupky v kalkulaci udělala VAS snížením
provozních nákladů a oprav. Obec bude zbývající část plánovaného zdražení
kompenzovat snížením nájemného vodovodu. Starosta ujistil zastupitele, že
snížení nájmu obec rozpočtově nezasáhne, protože zároveň dojde ke zrušení
splácení úroků u úvěru na kanalizaci přibližně ve stejné výši. Starosta zároveň
zdůraznil, že na základě dohody s ředitelem VAS budou rozsáhlejší opravy
převyšující rámec kalkulace hrazeny obcí. Zároveň připomněl, že výpovědní doba
smlouvy s VAS činí 6 měsíců, ale začíná běžet vždy až od 1.7., proto samostatné
provozování vodovodu je možné až od roku 2014. Kalkulace je přílohou č. 3
tohoto zápisu.
Hlasování č. 3 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje cenu vodného na rok 2013 ve výši 22,54
Kč/m3 bez DPH dle přiložené kalkulace.
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d) Výkup pozemků
‒

Starosta navrhuje schválení vyvěšení záměru na směnu pozemků parc. č. 716/2 a
716/3 (v ulici Školní) za pozemek parc. č. 723/2 (cesta okolo potoka) mezi obcí a
firmou AVEKO/STARTECH. Jako podmínku při uzavření smlouvy budeme
požadovat prodloužení chodníku přes pozemek parc. č. 716/3 v ulici Školní.

Hlasování č. 4 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemků ve
vlastnictví obce parc. č. 716/2 a 716/3 za pozemek parc. č. 723/2.
‒

Na základě již schváleného usnesení č. 3/XI/2012 navrhuje starosta výkup
pozemků, které jsou v soukromém vlastnictví pod obecní komunikací v ulici
Sadová, za cenu 100,- Kč/m2
Hlasování č. 5 (přítomno 10 členů ZO):

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržela se paní Mazourová)

Usnesení č. 5/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nabídnutí výkupu pozemků, které jsou
v soukromém vlastnictví pod obecní komunikací v ulici Sadová v katastrálním
území Říčany u Brna za cenu 100,- Kč/m2.
‒

Starosta dále navrhuje nákup důležitých pozemků podél ulice Brněnská
parc. č. 319/1 o výměře 223 m2 a parc. č. 319/3 o výměře 144 m2 v katastrálním
území Říčany u Brna za cenu 150,- Kč/m2.
Hlasování č. 6 (přítomno 10 členů ZO):

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržela se paní Mazourová)

Usnesení č. 6/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemků parc. č. 319/1 o výměře
223 m2 a parc. č. 319/3 o výměře 144 m2 v katastrálním území Říčany u Brna za
cenu 150,- Kč/m2.
‒

Starosta seznámil zastupitelstvo o návrhu pana Lukáše Vágnera, který nabízí obci
darování části svých pozemků parc. č. 1532/11 o výměře 31 m2 a parc. č.
1532/12 o výměře 80 m2 do vlastnictví obce, které budou součástí cesty k chatám
v ulici U Koupaliště nad hotelem Admirál.
Hlasování č. 7 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje darování pozemků parc. č. 1532/11 o
výměře 31 m2 a pozemku parc. č. 1532/12 o výměře 80 m2 do vlastnictví obce.
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‒

Zastupitelstvo hlasuje o návrhu manželů Joklových na směnu zemědělských
pozemků v k.ú. Ostrovačice (vpravo před odbočkou na Lazebnice) o výměře
1211 m2 za obecní zahradu parc. č. 1626 a 1625/1 o celkové rozloze 818 m2 za
jejich domem na ulici Sadová. Po diskuzi se zastupitelé jednohlasně shodli, že
pozemky v Ostrovačicích nejsou pro obec tak zajímavé, jako obecní zahrada,
která se v budoucnu může stát stavebním pozemkem.
Hlasování č. 8 (přítomno 10 členů ZO): pro: 0
proti:10
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany neschvaluje směnu obecních pozemků parc. č. 1626 a
1625/1 o celkové rozloze 818 m2 za zemědělské pozemky v k. ú. Ostrovačice o
výměře 1211 m2.

e) Návrhy na změnu územního plánu
‒

Starosta seznámil zastupitele s aktuálními žádostmi o změnu územního plánu a
požádal zastupitele, aby tyto žádosti do příštího zasedání zastupitelstva zvážili.
Všechny žádosti souvisí se zařazením pozemků začínající číslem 1526 do
zastavitelného území.

f) Ostatní
‒

Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Jiřího Marka o připojení své
nemovitosti v Okrouhlíku přímo na obecní průzkumný vrt. Panu Markovi výrazně
klesla hladina vody v jeho nedalekém soukromém vrtu údajně v souvislosti se
zahájením čerpání z obecního průzkumného vrtu. Proto požaduje jako
kompenzaci připojení na obecní vrt.
Hlasování č. 9 (přítomno 10 členů ZO): pro: 0
proti:10
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany neschvaluje žádost pana Jiřího Marka, o připojení
vodovodní přípojky k nemovitosti Okrouhlík č. p. 101, Rosice, přímo na obecní
vrt.

‒

Starosta dále informoval přítomné, že se opětovně bude řešit dopravní situace
v ulici Mezihorní na základě žádosti občanů o zřízení částečné jednosměrky.
Starosta ale předem upozornil, že pokud by částečná jednosměrka měla směřovat
do ulice, muselo by v místě dělení být obratiště, protože by se z druhého směru
jednalo o slepou ulici. To ale není možné, proto se obec s policií alespoň pokusí
najít způsob, jak omezit provoz v této ulici a snížit tak riziko dopravní nehody.

‒

Na základě projednávání příspěvků na další opravy v Lihovarském sklepě
(viz zápis z 13. ZO, str. 7) navrhuje starosta proplacení částky 100 tis. Kč za
vybudování otopné soustavy. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
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‒

Starosta dále navrhuje schválení žádosti Základní školy Říčany o čerpání částky
21.000,- Kč z investičního fondu na instalaci luxferů v 1. patře.
Hlasování č. 10 (přítomno 10 členů ZO): pro: 9

proti:0

zdržel se: 1

(zdržel se Mgr. Křivánek)

Usnesení č. 10/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje žádost Základní školy Říčany na čerpání
částky 21.000,- Kč z investičního fondu na instalaci luxferů v 1. patře školy.

7. Rozpočtové opatření č. 7
‒

Zastupitelstvo hlasuje o rozpočtovém opatření č. 7 dle přílohy č. 4.
Hlasování č. 11 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti:0
Usnesení č. 11/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 7.

zdržel se: 0

8. Rozpočet na rok 2013
‒

Na základě legislativních změn je nutné ukončit dohody o hrazení neinvestičních
výdajů na žáky mezi obcemi Říčany a Ostrovačice.
Hlasování č. 12 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti:0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje dohody o ukončení úhrad neinvestičních
nákladů na žáka v Základní škole v Říčanech a v Základní a Mateřské škole
v Ostrovačicích mezi Obcí Říčany a Městysem Ostrovačice.

‒

Dále zastupitelstvo hlasuje o žádosti Mateřské školy o příspěvek z rozpočtu obce
na rok 2013 (viz. příloha č. 5).
Hlasování č. 13 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti:0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje žádost Mateřské školy Říčany o příspěvek
na rok 2013 dle přílohy.

‒

Starosta vysvětlil zastupitelům změny v předloženém rozpočtu oproti návrhu
rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce. Změny jsou vyznačeny v příloze.
Starosta navrhuje schválení rozpočtu na rok 2013 dle přílohy č. 6.
Hlasování č. 14 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti:0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočet obce Říčany na rok 2013 ve výši:
příjmy 22.936.500,- Kč, výdaje 18.745.100,- Kč, financování splátky úvěru
322.500,- Kč. Přebytek rozpočtu bude ponechán na položce č. 8115 „financování“.
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9. Výbory
a) Finanční výbor
‒

Zastupitelstvo projednalo zápis finančního výboru (viz příloha č. 7). Výbor přijal
tato usnesení:
1. Úprava rozpočtu na rok 2013 MŠ, Panský dům, výtah na ZS, pojištění
pracovníků obce.
2. Prověření hospodaření MŠ (zvýšení rozpočtu), návrh na snížení rozpočtu
rok 2013.
3. Směrnice 4-12 – FV bude provádět kontroly využívání veřejných finančních
prostředků.
4. Předložit zápis schválení zakoupení mulčovacího přístroje a zametacího
přístroje.
5. Fyzické inventury – účast členů FV.

‒

Starosta podal vysvětlení k některým usnesením:
1. Náklady na provoz Panského domu byly v rozpočtu opraveny. Výtah na ZS je
v plánu investičních akcí na rok 2013, do rozpočtu bude zahrnut
rozpočtovým opatřením. Pojištění zaměstnanců bude prověřeno.
2. Na základě předloženého rozpočtu MŠ navrhuje ponechání výše
požadovaného příspěvku. Úspory na vytápění budovy budou známy až po
vyúčtování plynu. Také upozornil na zvýšené náklady v souvislosti
s provozem nové 3. třídy v KD. Navrhuje, aby školce nebyly odebrány úspory,
které nová ředitelka hledá. Starosta navrhl efektivní kontrolu hospodaření
školky Finančním výborem.
4. Mulčovací stroj a zametací kartáč jsou dva různé stroje, které byly zakoupeny
na základě schválených rozpočtových opatření Zastupitelstvem obce.

b) Kontrolní výbor
‒

Na základě pověření z minulého Zastupitelstva obce předložila JUDr.
Šildbergerová k prostudování podklady k problematice s podomním prodejem.

c) Sociální výbor
‒

Na základě žádosti Města Rosice seznámila paní JUDr. Šildbergerová přítomné s
přípravou Střednědobého plánu sociálních služeb. Účast obce v komunitním
plánování je podmínkou čerpání dotací na aktivity spojené se sociálními
službami.
Hlasování č. 15 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zapojení obce Říčany do procesu
komunitního plánování sociálních služeb v obvodu MěÚ Rosice.
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‒ Starosta navrhuje a zároveň žádá zastupitele o prominutí dluhu zesnulé paní
Aleně Nechvátalové za nájemné za roky 2004-2010 v celkové výši 33.800,-.
Hlasování č. 16 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje prominutí dluhu ve výši 33.800,- Kč
zesnulé paní Aleně Nechvátalové, nar. 2.6.1958.
‒

Starosta předložil zastupitelům zpracované podmínky pro přidělování nájemních
bytů (viz. příloha č. 8). Jedná se o jednotná pravidla pro přidělování obecních
bytů, včetně nových formulářů žádostí s bodovým hodnocením, aby bytové
hospodaření a přidělování bytů nebylo závislé na individuálním posuzování a
rozhodování sociálního výboru nebo obecního úřadu. Sociální výbor dokumenty
projednal a doporučuje zastupitelstvu jejich schválení.
Hlasování č. 17 (přítomno 10 členů ZO): pro: 9

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržela se paní Mazourová)

Usnesení č. 17/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Podmínky pro přidělování nájemních bytů
v majetku obce Říčany včetně příloh.

d) Výbor mládeže, kultury a sportu
‒

Bez připomínek

10. Svazky obcí
‒

Starosta požádal zastupitele o schválení následujících tří usnesení:
Hlasování č. 18 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany souhlasí s účastí Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Kahan dso v občanském sdružení Místní akční skupina Brána
Brněnska, o.s.
Hlasování č. 19 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje poskytnutí území obce Říčany v MAS Brána
Brněnska, o.s. , k. ú Říčany u Brna a působnost MAS Brána Brněnska, o.s na svém
území.
Hlasování č. 20 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 20/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického
plánu MAS Brána Brněska, o.s.
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‒

Na základě jednání předsednictva Svazku obcí Říčany – Ostrovačice navrhuje
starosta schválení dodatku ke smlouvě o splátkách úvěru, na jehož základě již
nebude obec hradit úroky z úvěru za kanalizaci. Protože svazek pronajímá
kanalizační síť a tvoří tak finanční rezervy, bude úroky hradit přímo svazek. Obec
ušetří v roce 2013 cca 300 tis. Kč.
Hlasování č. 21 (přítomno 10 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21/XIV/2012:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční
spoluúčasti na úhradě jistiny a úroků z úvěru na stavbu „Splašková kanalizace
Ostrovačice - Říčany“

11. Připomínky k zápisu
‒

Bez připomínek

12. Diskuze
‒

Ing. Jiří Semrád se ptá, jak se bude řešit situace s těmi, kteří nejsou připojeni na
kanalizaci? Starosta odpověděl, že asi 10 % domů neplatí stočné, ale z toho
přibližně polovina domů je fyzicky připojena. Na základě dnešního jednání s
ředitelem VAS Brno-venkov budou tito občané vyzvání k přihlášení stočného a
ostatní nenapojené občany budeme následně za pomoci Odboru životního
prostředí MÚ Rosice vyzývat k doložení dokladů o vyvážení jímky.

‒

Paní Ilona Mazourová upozorňuje na chybějící ukazatel ulic na ulici Brněnská.
Starosta vysvětlil, že značka byla nabourána a po opravě bude instalována zpět.

13. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:15 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:

Prezenční listina
Pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Kalkulace vodného na rok 2013
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočet Mateřské školy Říčany na rok 2013
Rozpočet obce Říčany na rok 2013
Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 15.11.2012
Podmínky pro přidělování nájemních bytů + příloha
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Ověřovatelé:

JUDr. Jana Šildbergerová:

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

MUDr. Emma Špačková:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

21. prosince 2012
razítko obce
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