Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 9. 3. 2015 od 18:00 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, Jarmil Ustohal,
Rostislav Valeš, MUDr. Petra Vysočanová

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. Pavel Pospíšil, p. Martin
Rolinek:
Hlasování č. 1 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 1/III/2015:
(zdržel se: p. Pavel Pospíšil)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Pavla Pospíšila.
Hlasování č. 2 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2/III/2015:
(zdržel se: p. Martin Rolinek)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje jako 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 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 3. veřejného zasedání ZO dle
pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒ Pan Jaroslav Pokorný požádal starostu o posílení nádob na odpad na hřbitově.
Dále se zeptal, zda strojní čištění komunikací bylo plánované, protože o tom
nebyla veřejnost informovaná a na komunikacích stálo hodně vozidel.
Starosta: na hřbitov bude dočasně umístěn malý kontejner. Čištění komunikací
bylo plánované, ale ne na přesné datum, protože stroj měl poruchu a nebylo
známo, kdy přesně bude opraven. Navíc bylo záměrem za dva dny vyčistit celou
obec, takže by řidiči neměli moc možností, kam auta přesunout.
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. Rozpočet na rok 2015
‒

Starosta vysvětlil zastupitelům změny v předloženém rozpočtu oproti návrhu
rozpočtu, který byl zveřejněn na úřední desce. Změny jsou vyznačeny v příloze.
Rozpočet projednal Finanční výbor bez připomínek. Starosta navrhuje schválení
rozpočtu na rok 2015 (viz příloha č. 3).
Do rozpočtu jsou již zahrnuty finance na tyto investiční akce:
 projekční a přípravné práce na rekonstrukci areálu Marečkova louka,
 výkup pozemků (pod bývalým lihovarem, pod komunikacemi),
 projekt modernizace sběrného dvora,
 územní plán,
 přípravné práce na rekonstrukci pošty.
Hlasování č. 4 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočet obce Říčany na rok 2015 ve výši:
příjmy 26.061.700,- Kč, výdaje 20.865.200,- Kč, financování splátky úvěru
322.500,- Kč. Přebytek rozpočtu bude ponechán na položce č. 8115 „financování“.

‒

Na základě změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, který nabyl účinnosti dne 20. února 2015, nemůže obec poskytovat
dotace pro zájmová sdružení způsobem, jaký byl v posledních letech zvykem.
Obec musí nejprve na 30 dní zveřejnit dotační výzvu a následně schválit
jednotlivé žádosti o dotaci. Dále musí být s každým žadatelem uzavřena smlouva
o poskytnutí dotace. Smlouvy nad 50 tis. Kč navíc podléhají zveřejnění. Dle
nového zákona připravil starosta dokument „Oznámení o vyhlášení dotačního
programu“ (viz příloha č. 4) a požádal o jeho schválení. Na dalším zasedání
zastupitelstva budou schváleny jednotlivé příspěvky na základě doporučení
Výboru mládeže, kultury a sportu. (Žadatelé, kteří již v letošním roce podali
žádost o dotaci, nemusejí posílat novou žádost.)
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Hlasování č. 5 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Oznámení o vyhlášení dotačního programu
„Podpora zájmových činností v obci Říčany v roce 2015“.
7. Slovo starosty a místostarosty
a) Příprava investičních akcí
‒ Areál Marečkova louka:
Starosta informoval zastupitele, že projektant již dokončil práci na rozpočtu
stavby provozní budovy. Předpokládané projekční náklady na kompletní stavbu a
vybavení budovy jsou ve výši 25,5 mil. Kč vč. DPH. Jedná se ale o velmi
nadhodnocený projekční rozpočet, který obsahuje např. i vybudování nových
přípojek k inženýrským sítím, vybavení deseti bytů, nábytek atd. Rozpočet lze
dodatečně zkrátit. Starosta navrhuje vypsání výběrového řízení, aby obec znala
reálné ceny za stavbu, protože v rozpočtu je řada kumulativních položek.
Starosta dále předložil zastupitelům dvě nabídky na administraci výběrového
řízení, které předložily firmy RPA Tender, s.r.o. a Aukční poradenské
centrum, s.r.o. Po diskuzi hlasuje zastupitelstvo o následujícím usnesení:
Hlasování č. 6 (přítomno 13 členů ZO):
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
stavby „Víceúčelové hřiště Marečkova loučka – provozní budova“. Administraci
podlimitního výběrového řízení provede firma RPA Tender, s.r.o.
V souvislosti s přípravou stavby provozní budovy je nutné realizovat přeložku
komunikačního vedení O2.
Hlasování č. 7 (přítomno 13 členů ZO):
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na pozemku parc. č. 696/1 pro účely uložení podzemního
komunikačního vedení a síťového rozvaděče společnosti O2 Czech Republic a.s.
‒ Rekonstrukce ulic Okrouhlická a U Cihelny:
Starosta informoval zastupitele, že s přípravou rekonstrukce došlo k výraznému
posunu. Zejména se podařilo dohodnout s většinou majitelů na výkupu pozemků
pod komunikací a současně došlo k dohodě s majitelem domu č. p. 191, který obci
umožní odvodnění vozovky přes svou zahradu do přirozeného koryta potoka za
zahradami. To nám umožní vynechání nákladné stavby hloubkové dešťové
kanalizace.
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‒ Pošta:
Starosta navrhuje, aby obec nechala zpracovat jednoduchou studii na stavbu nové
přízemní budovy pošty v obecní zahradě vedle současné pošty. Toto řešení bude
pro obec přínosem z několika hledisek:
 nebudeme investovat do chátrajícího objektu současné pošty, která trpí nejen
špatnou statikou, ale i vlhkostí, problémy s kanalizací, neekonomickým
vytápěním a zejména nevzhledností,
 budeme mít novou moderní bezbariérovou poštu,
 součástí nové budovy může být i několik malých prodejen k pronájmu,
můžeme připravit i prostor pro případný bankomat,
 na stavbu nové pošty si může obec uplatnit odpočet DPH, což je mezi obecními
investicemi výjimkou,
 nebudeme muset řešit dočasné náhradní prostory pro provoz pošty a
nájemníky při rekonstrukci,
 po demolici získáme otevřený prostor v nepřehledné křižovatce, který umožní
i případnou stavbu kruhového objezdu v budoucnu,
 současně vyřešíme problematický průjezd ulicí Lihovarská vedle pošty,
 do místa staré pošty můžeme přesunout i prostor pro stánkový prodej.
Největší překážkou tohoto řešení je problém s přesunem současných nájemníků
dvou obecních bytů, které jsou součástí pošty. Po dokončení stavby budovy na
Marečkově louce budeme mít ale 10 nových startovacích bytů a můžeme tak
využít dosavadní startovací byty v bytovém domě Za Horou k náhradnímu
bydlení. Přitom nebudeme v časové tísni, protože termín demolice nebude na
stavbě nové pošty závislý.
Nabídková cena za samotné statické zajištění současné budovy (tj. mikropiloty,
lana, převázka, vyztužení pilířů, oprava trhlin) je ve výši 1,7 mil. Kč vč. DPH.
Hlasování č. 8 (přítomno 13 členů ZO):
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zpracování studie na stavbu nové budovy
pošty.
b) Výkup a prodej pozemků, směna obecního pozemku parc. č. 1344/23
‒

Pozemky pod komunikací v ulicích Okrouhlická a U Cihelny:
V souvislosti s přípravou rekonstrukce ulic oslovil starosta majitele pozemků pod
komunikací. Zastupitelstvo hlasuje o schválení směny a nákupu následujících
pozemků:
Hlasování č. 9 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví obce parc. č.
1344/23 o výměře 74 m2 za pozemky parc. č. 1785/4 a 1785/11 o celkové
výměře 185 m2 ve vlastnictví pana Petra Adama.
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Hlasování č. 10 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemků parc. č. 1776/3 a 1344/47
o celkové výměře 181 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od paní Anny Škvařilové.
Hlasování č. 11 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemků parc. č. 1776/6, 1344/48 a
1776/2 o celkové výměře 172 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od pana Stanislava
Vejrosty a paní Marcely Vejrostové.
Hlasování č. 12 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 1776/24 o výměře
80 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od pana Miloše Šildbergera.
Hlasování č. 13 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 1776/21 o výměře
228 m2 a ideální ½ pozemků parc. č. 1776/7 a 1776/9 o celkové výměře 274 m 2
za cenu 100,- Kč/m2 od paní Heleny Kubernátové a paní Oldřišky Ondrůškové.
Hlasování č. 14 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 1776/20 o výměře
55 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od paní Ireny Gabrišové.
Hlasování č. 15 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 1776/19 o výměře
110 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od paní Jany Staňkové.
Hlasování č. 16 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 1776/15 o výměře
70 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od paní Jany Vichtové a pana Milana Zemana.
Hlasování č. 17 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemků parc. č. 1776/16 a
1776/17 o celkové výměře 122 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od pana Libora Saláka a
paní Hany Neklapilové.
Hlasování č. 18 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 1776/14 o výměře
46 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od pana Lubomíra Kokojana.
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‒

Nákup pozemků ve vlastnictví státu pod bývalým lihovarem
Starosta informoval zastupitele, že Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových připravil kupní smlouvu na nákup pozemků za celkovou cenu
1.091.000,- Kč. Průměrná cena je 235 Kč/m2. Zastupitelstvo hlasuje o
nákupu pozemků pod bývalým lihovarem:
Hlasování č. 19 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemků parc. č. 16, 17, 18 a 19
v katastrálním území Říčany u Brna o celkové výměře 4645 m2 za celkovou cenu
1.091.000,- Kč.

‒

Výkup dalších pozemků:
Díky digitalizaci katastrální mapy došlo v řadě případů k vyřešení doposud
nejasného vlastnictví některých pozemků. Obec oslovil pan Jan Kusolič s
nabídkou prodeje dvou pozemků pod účelovými komunikacemi:
Hlasování č. 20 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 20/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemků parc. č. 1540/2 a 1830/1 o
celkové výměře 196 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od pana Jana Kusoliče.
Zastupitelstvo dále hlasuje o výkupu podílu na pozemku pod vodovodním vrtem:
Hlasování č. 21(přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup ¼ pozemku parc. č. 1349/3 o
celkové výměře 164 m2 za cenu 100,- Kč/m2 od ing. Eva Karalové.
Obec dále oslovila rodina Pluháčkova a Vaverkova s nabídkou prodeje částí
několika pozemků z listu vlastnictví č. 59, které by obci částečně umožnily
obnovit přístupovou cestu k obecním vrtům v Okrouhlíku až na hranici katastru.
Hlasování č. 22 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 22/III/2015:
(zdržel se: p. Vojtěch Pluháček)
Zastupitelstvo obce Říčany pověřuje starostu přípravou nákupu částí některých
pozemků z LV č. 59 pro účely obnovení přístupové cesty k Okrouhlíku.

‒ Prodej obecních pozemků:
Na základě usnesení č. 15/II/2014 ze dne 15. 12. 2014 hlasuje zastupitelstvo o
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku parc. č. 1828/1 pod
vjezdem k domu č. p. 79 (viz příloha č. 5):
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Hlasování č. 23 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 23/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního
pozemku parc. č. 1828/3 o rozloze 18 m2 dle geometrického plánu č. 11113/2015 za cenu 100,- Kč/m2 manželům Durkáčovým. Související náklady na
prodej ponese kupující.
Starosta předložil zastupitelům žádost pana Libora Saláka o odkup části obecního
pozemku parc. č. 1800/6 v jeho zahradě u potoka.
Hlasování č. 24 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 24/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany pověřuje starostu přípravou prodeje části obecního
pozemku o rozloze cca 150 m2 parc. č. 1800/6 za cenu 100,- Kč/m2 na náklady
kupujícího.
c) Ostatní
‒

Hospodářské výsledky příspěvkových organizací:
Na základě žádostí Základní a Mateřské školy zastupitelstvo hlasuje o
následujících usneseních:
Hlasování č. 25 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 25/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zprávu o výsledku hospodaření Mateřské
školy za rok 2014 a převedení hospodářského výsledku ve výši 61.019,17 Kč
z hlavní činnosti a 3.854,66 Kč z vedlejší činnosti do rezervního fondu.
Hlasování č. 26 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 26/III/2015:
(zdržel se: Mgr. Radovan Křivánek)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zprávu o výsledku hospodaření Základní
školy za rok 2014 a převedení hospodářského výsledku ve výši 13.150,84 Kč do
rezervního fondu.

‒

Jmenování nové kronikářky obce:
Současná kronikářka obce paní Ludmila Franzová oslovila starostu s žádostí o
uvolnění z funkce kronikářky. Vzhledem ke svému věku a zdraví nemůže v práci
pokračovat. Sama navrhla svou nástupkyni, která by dle jejího názoru mohla v
této činnosti zodpovědně pokračovat. Po předchozí neveřejné dohodě se
zastupiteli navrhuje starosta jmenování nové kronikářky:
Hlasování č. 27 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 27/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje paní Bohumilu Pokornou (trvale bytem
Panská zahrada 232, 664 82 Říčany) novou kronikářkou obce.
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Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby končící kronikářce obce jménem celého
zastupitelstva poděkoval za dosavadní práci.
‒

Pronájem pozemku:
Paní Blanka Michnová požádala obec o pronájem pozemku za koupalištěm
parc. č. 1560/4 pro účely pastviny. Starosta zajistí zveřejnění záměru a uzavření
nájemní smlouvy na bezplatný pronájem.

‒

Uložení zeminy:
Starosta informoval zastupitele, že na základě dohody s novým majitelem domu
č. p. 421 bude na obecním pozemku parc. č. 1526/10 uložena přebytečná zemina,
která následně umožní majiteli přístup k jeho nemovitosti. Přístupová cesta totiž
nebyla součástí koupě domu a dosavadní přístup byl zamezen. Veškeré náklady
s projekční přípravou a povolením ponese majitel domu. Obec využije této
možnosti k uložení přebytečného materiálu, který je produkován při každé
obecní stavbě a jehož likvidace je nákladná.

‒ Věcné břemeno: Starosta požádal zastupitele o schválení smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva věcného břemene v souvislosti s připojením novostavby
RD na pozemku parc. č. 1065/1 k distribuční soustavě NN:
Hlasování č. 28 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 28/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy NN na obecním
pozemku parc. č. 1847 a 1815/3.
‒ Žádost o pozemky Státního pozemkového úřadu: Starosta požádal zastupitele
o schválení žádosti o bezúplatný převod dalších pozemků ve správě Státního
pozemkového úřadu. Jedná se o pozemky v okolí zdravotního střediska:
Hlasování č. 29 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 29/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje bezúplatný převod pozemků ve správě
Státního pozemkového úřadu parc. č. 135/19, 135/18, 136/3, 136/7, 137/4 a
108/1 v katastrálním území Říčany u Brna do vlastnictví obce.
‒ Převod financí: Zastupitelstvo hlasuje o převodu 6 mil. Kč z běžného účtu u
České spořitelny na běžný účet vedený u GE Money Bank.
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Hlasování č. 30 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 30/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje převod částky 6.000.000,- Kč z běžného
účtu v České spořitelně na běžný účet vedený u GE Money Bank, a.s. v několika
splátkách dle aktuálního zůstatku.
‒ Inventarizační zpráva: Zastupitelstvo hlasuje o schválení inventarizační zprávy
obce Říčany za rok 2014 (viz příloha č. 6). Inventury projednal Finanční výbor bez
připomínek:
Hlasování č. 31 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 31/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku řádné
roční inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2014.
‒

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu: V souvislosti s přípravou
možností financování stavby provozní budovy na Marečkově louce, navrhuje
starosta úpravu směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu (viz příloha č. 7).
Směrnice totiž ovlivňuje mimo stavebních zakázek i výběr služeb, což je např. i
výběr banky, která obci poskytne úvěr. Limit se posuzuje dle finančního objemu,
který obec v rámci úvěru přeplatí. Ten se však v případě úvěru pro stavbu
Marečkovy louky může blížit zákonné hranici 2 mil. Kč. Protože obec nenakupuje
žádné další služby nebo dodávky ve větším finančním objemu, navrhuje starosta
zvýšení hranice pro výběrové řízení pouze na dodávky a služby až na zákonem
stanovenou hranici. Díky tomu bude mít obec možnost otevřeně vyjednávat
s bankami o úvěrech. Úvěr v každém případě schvaluje jako poslední
zastupitelstvo obce. Dalším důvodem k této změně je závazek obce vůči bance, u
které již obec jeden úvěr má.
Hlasování č. 32 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 32/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 3-15.

‒

Vyhláška o odpadech: V souvislosti se změnou zákona o odpadech musí obce
přepracovat obecně závazné vyhlášky o třídění komunálních odpadů. Vyhlášky
musí nově obsahovat zejména informace o třídění biologicky rozložitelných
odpadů a kovů. Starosta předložil zastupitelům zpracovanou vyhlášku
(viz příloha č. 8):
Hlasování č. 33 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 33/III/2015:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
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8. Výbory
‒

Finanční výbor se sešel dne 3. března (viz příloha č. 9) a bez připomínek
projednal:
 Návrh rozpočtu obce na rok 2015
 Inventarizační zprávu obce za rok 2014
 Poskytnuté příspěvky v roce 2014
Starosta výbor pověřil kontrolou hospodaření Mateřské školy a Základní školy.

‒

Kontrolní výbor se sešel dne 16. prosince 2014 (viz příloha č. 10) a navrhuje
zastupitelstvu, aby hlasovalo o každém ověřovateli zápisu zvlášť. Starosta zajistil
nápravu.

‒

Výbor mládeže, kultury a sportu se sejde po uplynutí lhůty pro podávání
žádostí o dotaci z rozpočtu obce, aby žádosti projednal a na dalším zasedání
zastupitelstva navrhl výše dotací.

‒

Stavební výbor do příštího zasedání zastupitelstva projedná možnosti využití
lihovarských sklepů, stavbu nové pošty, stavební dokumentaci na areál
Marečkovy louky a možné lokality na umístění náhradní kontejnerové ubytovny.

9. Svazky obcí
‒ Bez připomínek
10. Připomínky k zápisu
‒ Bez připomínek
11. Diskuze
‒ Bez připomínek
12. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 19:35 hod.
Seznam příloh:
příloha č. 1:
příloha č. 2:
příloha č. 3:
příloha č. 4:
příloha č. 5:
příloha č. 6:
příloha č. 7:

Prezenční listina
Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Rozpočet obce Říčany na rok 2015
Oznámení o vyhlášení dotačního programu
Geometrický plán č. 1111-3/2015
Inventarizační zpráva o výsledku řádné roční inventarizace
majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2014
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1-15
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příloha č. 8:
příloha č. 9:
příloha č. 10:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 3. 3. 2015
Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ze dne 16. 12. 2014

Ověřovatelé:

p. Pavel Pospíšil:

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

p. Martin Rolinek:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

10. března 2015
razítko obce
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