Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 19. 9. 2016 od 17:00 hodin
Přítomni:

Ing. Jan Studený – starosta, Mgr. Radovan Křivánek – místostarosta,
Ing. Josef Mokren, Vojtěch Pluháček, Petr Polanský, Pavel Pospíšil,
Antonín Sláma, Rostislav Valeš, MUDr. Petra Vysočanová

Omluveni:

Luděk Franz, Karel Sláma, Martin Rolinek, Jarmil Ustohal

Prezenční listina – viz příloha č. 1
1. Úvod
Jednání zahájil starosta v 17:08 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, jiný návrh nebyl podán:
Hlasování č. 1 (přítomno 8 členů ZO):
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 1/X/2016:
(zdržel se: p. Rostislav Valeš)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Rostislava Valeše.
Hlasování č. 2 (přítomno 8 členů ZO):
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2/X/2016:
(zdržela se: MUDr. Petra Vysočanová)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatelku zápisu MUDr. Petru
Vysočanovou.
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 8 členů ZO):
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 10. veřejného zasedání ZO dle
pozvánky.
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Na zasedání se dostavil zastupitel pan Petr Polanský.
4. Centrum obce a park - prezentace ing. arch. Zdeňky Vydrové
‒ Ing. arch. Zdeňka Vydrová a ing. Eva Wagnerová prezentovaly své architektonické
studie centra obce a parku u potoka (viz přílohy č. 3, 4, 5). Následovala krátká
diskuze s přítomnými občany. Návrhy jsou dostupné na webu obce:



http://www.ricanyubrna.cz/pripravujeme/projekty/koncepce-centra-obce/
http://www.ricanyubrna.cz/pripravujeme/projekty/park-u-potoka/

5. Připomínky občanů
Pan David Janda:
1) Navrhuje přesunout kontejner na nápojové kartony mezi kontejnery na plasty
na ulici Sportovní.
2) Navrhuje snížit příliš vysokou lavičku na autobusové zastávce směr Velká Bíteš.
Starosta:
1) Kontejner přesuneme.
2) Výšku lavičky prověříme.
Pan František Burian:
1) Co se staví nad hotelem Admiral? Těžká doprava ničí přilehlé komunikace. Nová
silnice v ulici U Koupaliště není pro přístup těžké techniky vhodná. Pokud se
plánuje další výstavba kolem hotelu, měla by se hledat alternativní přístupová
cesta.
2) Kdy bude zajištěna průchodnost uličky na ulici Jihlavská mezi domy č. p. 127 a
140 směrem k potoku? Na Jihlavské chodí hodně dětí do školy a bylo by vhodné
uličku zprůchodnit dřív, než bude hotový park u potoka.
Starosta:
1) Nad hotelem Admiral si nový majitel domu č. p. 421 stavěl komunikaci ke svému
domu na části obecního pozemku, který mu obec pronajala. Tuto záležitost už
zastupitelstvo několikrát projednávalo. Práce byly ukončeny, věc řeší stavební
úřad. Poškozené cesty nad hotelem byly majitelem opraveny. Další výstavba
kolem hotelu v nejbližší době není v plánu. Tuto záležitost bude řešit nový
územní plán.
2) S využitím uličky se počítá, zprůchodnit ji můžeme hned alespoň vykácením
zeleně. O to, že by ji ale využil někdo, kdo jde po ulici Jihlavské směrem do
centra, mám pochybnosti, když zde není přechod a chodník. Lze přejít u
Chatrných a pak jít kolem potoka.
Paní Jaroslava Kvardová:
Jaká je do budoucna představa o zajištění celotýdenní zubní ordinace?
Starosta:
Obec v této záležitosti figuruje „pouze“ jako pronajímatel ordinací. Provozovatel
zubní ordinace nás informoval o personálních problémech. V první polovině září
měla být ordinace velmi omezena, ale měla to být dočasná záležitost trvající
nejpozději do konce září. Pokud nedojde k nápravě, budeme provozovatele tlačit
k nápravě.
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6. Kontrola usnesení z 9. ZO
‒ Starosta vyzval zastupitele k dotazům v souvislosti s plněním usnesení
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. Nikdo z přítomných neměl dotaz
k plnění usnesení.
7. Slovo starosty a místostarosty
a) Marečkova louka – průběh výstavby
‒ Stavba provozní budovy je stále v prodlení, aktuální předběžný termín dokončení
je stanoven na 28. října 2016. Je proinvestováno cca 10,6 mil. Kč, zbývá
cca 6,1 mil. Obec souběžně zahájí práce na částech zakázky, které byly zhotoviteli
odebrány. Jedná se o dešťovou a splaškovou kanalizaci, chodníky kolem budovy a
osvětlení. Na základě dohody s bankou budou všechny tyto dokončovací práce
hrazeny také z úvěru, aby byl vyčerpán celý objem finančních prostředků.
‒ Obec stále pravidelně každý měsíc uplatňuje sankce za nedodržení termínu ve
výši 150 tis. Kč za měsíc, které zhotovitel pravidelně hradí. Dále zhotovitel hradí
obci náklady na stavební dozor a koordinaci BOZP ve výši 55 tis. Kč měsíčně.
‒ Po dokončení budovy bude následovat postupné stěhování posilovny, dětské
herny a klubu důchodců a následné zbourání 2/3 západní části stávající budovy,
aby bylo možné zahájit stavbu velkého víceúčelového hřiště s umělým povrchem.
Zbývající 1/3 východní části budovy bude dočasně zachována jako ubytovna,
maximálně do doby dokončení celého areálu.
‒ V následujících dnech budou také zahájeny práce na zhotovení dětského hřiště
částečně hrazeného z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (400 tis. Kč). Hřiště
musí být dokončeno do konce roku. Z tohoto důvodu bylo zmenšeno staveniště
stávajícímu zhotoviteli provozní budovy.
‒ Starosta dále představil zastupitelům účel přístavby k nové provozní budově
(viz příloha č. 6)
b) Sběrný dvůr – průběh výstavby
‒ Stavba provozní budovy sběrného dvora byla dne 15. září 2016 dokončena a
převzata bez vad a nedodělků. U zhotovitele byla také objednána dodávka a
montáž nové vjezdové brány do areálu. Následně budou provedeny dílčí úpravy
zpevněných ploch sběrného dvora a část nového oplocení. Současně bude
probíhat postupné stěhování technických pracovníků do nové budovy a vyklizení
zázemí v Kulturním domě.
‒ Obec pravděpodobně získá na výstavbu nové budovy mimořádnou dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500 tis. Kč. Tuto podporu schválila rada
kraje a předpokládá se i schválení zastupitelstvem kraje dne 22. září 2016.
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c) Rekonstrukce ulice Okrouhlická – výběrové řízení
 Výzva k podání nabídky vč. výkazu výměr a kompletní projektové dokumentace
na rekonstrukci první etapy ulice Okrouhlické byla dne 28. 8. 2016 zaslána
celkem pěti stavebním firmám. Dne 12. září se konalo vyhodnocení nabídek. Byla
vybrána společnost SILNICE ŠKROB s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko,
IČ: 29215943 s nabídkovou cenou 2.362.374,- Kč bez DPH. Práce budou
zahájeny kolem 10. října 2016 a budou dokončeny nejpozději do 50 kalendářních
dní od zahájení.
Hlasování č. 4 (přítomno 9 členů ZO):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zhotovitele akce „Rekonstrukce
komunikace ul. Okrouhlická – 1. etapa“ společnost SILNICE ŠKROB s.r.o.,
IČ: 29215943 za celkovou cenu 2.362.374,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
d) Strategický plán obce do roku 2025
‒ V průběhu přípravy strategického plánu proběhla kromě prací na analytické části
plánu a průběžných konzultacích s vedením obce dvě plánovací setkání s
veřejností (22. 9. 2015 a 2. 5. 2016) kterých se účastnilo nejprve 40 a podruhé 70
občanů. Cílem prvního setkání bylo zejména zmapování územního charakteru a
potenciálu obce. Cílem druhého setkání byl výběr priorit pro tvorbu SWOT
analýzy a doplnění rozvojových záměrů v dalších oblastech života obce, včetně
jejich zhodnocení. V průběhu června 2016 proběhlo v obci dotazníkové šetření,
do kterého se zapojilo 110 obyvatel (viz příloha č. 7). Veškeré dokumenty jsou
dostupné na webu obce:


http://www.ricanyubrna.cz/pripravujeme/strategicky-plan/

Hlasování č. 5 (přítomno 9 členů ZO):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Strategický plán obce do roku 2025.
e) Návrh zadání územního plánu
‒ Aby mohla být zahájena další etapa pořízení nového územního plánu, musí obec
projednat obecný návrh zadání, který zpracoval Městský úřad Rosice. Dokument
byl zpracován na základě doplňkových průzkumů a rozborů, které připravilo
Urbanistické středisko Brno. Návrh byl zastupitelům a členům stavebního výboru
rozeslán k připomínkování. Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí Návrh
zadání územního plánu (viz příloha č. 8).
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f) Nová koncepce třídění odpadu
‒ Starosta představil přítomným návrh změn v oblasti hospodaření s odpady v naší
obci. Protože se náklady na zpracování odpadů neustále zvyšují, musí obec hledat
další nástroje na zlepšení separace odpadu. Je prokázáno zkušenostmi z jiných
obcí, že nejlepší separace dosahují takové obce, které sváží separovaný odpad
přímo z domácností. Takovou zkušenost má např. společnost Hantály a. s., kterou
založilo 35 obcí na Břeclavsku. Zde provozují již 15 let tzv. pytlový sběr papíru a
plastu.
‒ V těchto obcích vykonávají sběr pracovníci obce pravidelně jednou za měsíc
v přesně stanoveném termínu. Pytle si mohou občané zdarma vyzvednout na
obecním úřadu, nebo mohou použít vlastní pytle (podmínkou je průhledný pytel).
Pytle pracovníci sváží na jedno místo a tam je roztřídí do dvou velkoobjemových
kontejnerů, které odveze svozová společnost.
‒ Starosta navrhuje zavedení pytlového sběru papíru a plastu v naší obci z těchto
důvodů:







Tato činnost nezatíží technické zaměstnance obce, které obec stejně
zaměstnává, tedy nedojde k žádnému významnému navýšení nákladů na
jejich činnost. Náklady na pořízení pytlů jsou minimální.
Obec bude vykazovat vyšší produkci separovaného odpadu a zvýší se tak
příjmy do rozpočtu obce od společnosti EKO-KOM.
Stávající kontejnery na separovaný odpad rozmístěné po obci nebudou tak
výrazně přeplněné jako doposud (pracovníci obce již nyní 2x týdně na těchto
stanovištích uklízí). Bude možné jejich počet snížit, případně některá
stanoviště zcela zrušit. Náklady na vývoz těchto kontejnerů také klesnou.
Dá se očekávat pokles produkce směsného komunálního odpadu (klasické
popelnice), což má významný vliv na výdaje za likvidaci odpadu ve spalovně.
Tato služba bude další významnou pomocí domácnostem.

‒ V této souvislosti ale starosta upozorňuje, že již nyní náklady na jednoho občana
výrazně převyšují stanovený poplatek za svoz opadu. Navrhuje zvýšení poplatku
od roku 2017 z 500,- na 600,- Kč/občana/rok. V porovnání s jinými obcemi
poskytujeme nadstandartní služby jako je svoz bioodpadu, větví, bezplatný
sběrný dvůr a připravovaný pytlový sběr, proto je navýšení poplatku adekvátní.
Starosta dále navrhuje prodloužit o 3 měsíce splatnost poplatku až do konce
června. Dále navrhuje, jako je to zvykem v jiných obcích, aby třetí a každé další
dítě do 18 let v domácnosti bylo od poplatku osvobozeno.
Hlasování č. 6 (přítomno 9 členů ZO):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zavedení pytlového sběru papíru a plastu a
pověřuje starostu přípravou nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany se sazbou poplatku 600,- Kč
s platností od 1. 1. 2017.
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g) Dotace na novou hasičskou cisternu
‒ Obec získala rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení nové hasičské cisterny
vč. vybavení z programu IROP (výzva č. 19). Dotace je ve výši 7.184.278,- Kč,
tj. 90 % z předpokládané pořizovací hodnoty vozidla. Spoluúčast obce bude tedy
max. 798.253,- Kč (předpokládá se nižší cena po výběrovém řízení). Stávající
cisterna Tatra bude darována jinému sboru či jinému subjektu, v souladu
s podmínkami dotace.
‒ Aby bylo možné splnit podmínky poskytovatele, musí být neprodleně vyhlášené
výběrové řízení na dodavatele vozidla. Obec má uzavřenou příkazní smlouvu se
společností Anylopex plus s.r.o., která pro obec zpracovala žádost o dotaci, dále
bude administrovat výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách a následně bude vykonávat dotační management (zpracování
monitorovacích zpráv, kontrola udržitelnosti atd.).
Hlasování č. 7 (přítomno 9 členů ZO):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na
dodávku 1 kusu nového velkokapacitního cisternového požárního automobilu
pro velkoobjemové hašení pro JSDHO Říčany, pověřuje společnost Anylopex plus
s.r.o. administrací výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy s vítězným dodavatelem.
‒ Protože v tomto dotačním programu je dotace vyplácena zpětně až po realizaci
projektu, musí si obec zajistit krátkodobý úvěr na financování vozu. Starosta
oslovil banku s žádostí o zajištění financování. Protože je úvěr relativně krátký, je
výhodnější zvolit jednoměsíční Pribor + pevnou odchylku 0,45 % p. a. Aktuální
sazba Priboru je 0,2 % p. a., tj. celková sazba by byla 0,65 % p. a (viz příloha č. 9).
Hlasování č. 8 (přítomno 9 členů ZO):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0423106499 s Českou
spořitelnou a. s. ve výši 7.184.278,- Kč, splatností nejpozději 31. 3. 2018, s
úrokovou sazbou 0,45 % + jednoměsíční PRIBOR, za účelem financování části
kupní ceny hasičského vozidla a pověřuje starostu jejím podpisem.
h) Prodej obecních pozemků
‒ Zastupitelstvo hlasuje o prodeji obecního pozemku parc. č. 621/2, který je
součástí dvora u domu č. p. 139 v ulici V Koutě. Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce obce:
Hlasování č. 9 (přítomno 9 členů ZO):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 621/2
v katastrálním území Říčany u Brna o rozloze 35 m2 za cenu 100,- Kč/m2 panu
Pavlu Wolfovi. Související náklady na prodej ponese kupující.
Stránka 6 z 10

‒ Pan Emil Blecha, spolumajitel domu č. p. 168 v ulici Za Mlýnem, požádal obec o
prodej pozemku pod zahradou parc. č. 836/3 o rozloze 95 m2. Důvodem žádosti
je prodej domu včetně zahrady. Starosta navrhuje projednání žádosti na
pracovním jednání zastupitelstva, které se bude konat v průběhu podzimu. Na
jednání, které se mělo konat už v průběhu prázdnin, ale kvůli velké absenci bylo
odloženo, budou projednány všechny další žádosti o prodej obecních pozemků.
i) Ostatní
Věcná břemena
‒ Starosta požádal zastupitele o schválení svou smluv o zřízení věcného břemene
v souvislosti s realizací nových distribučních soustav nízkého napětí. Konkrétně
se jedná o přípojku pro garáže na ulici Mrštíkova a přípojku pro novou provozní
budovu na Marečkově louce.
Hlasování č. 10 (přítomno 9 členů ZO): pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330037163/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční
soustavy NN na obecním pozemku parc. č. 1095/2.
Hlasování č. 11 (přítomno 9 členů ZO): pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330039538/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční
soustavy NN na obecních pozemcích parc. č. 696/1 a 696/5.
Kontrola hospodaření obce:
‒ Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (měsíce leden-červen), které
provedli pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve dnech 7. - 8. září,
proběhlo bez zjištění chyb a nedostatků (viz příloha č. 10).
Nákup pozemku
‒ Spolumajitel pozemku parc. č. 1565/5 pan Jaroslav Mynařík nabízí obci prodej
1/5 podílu na cestě k chatám nad koupalištěm.
Hlasování č. 12 (přítomno 9 členů ZO): pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup 1/5 pozemku parc. č. 1565/5
v katastrálním území Říčany u Brna o celkové rozloze 322 m2 za cenu 100,Kč/m2 od pana Jaroslava Mynaříka.
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Financování sociálních služeb
‒ Pro bezproblémové čerpání dotací na financování sociálních služeb v Domě
s pečovatelskou službou navrhuje Odbor sociální MÚ Rosice schválení
následujícího usnesení:
Hlasování č. 13 (přítomno 9 členů ZO): pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
systém spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který
se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb. Tato deklarace potřebnosti a příslib financování pro rok 2017
se týká služby Dům s pečovatelskou službou Říčany pro úvazek v přímé péči ve
výši 2,03.
Dopravní nehoda malotraktoru
‒ Starosta seznámil přítomné s podrobnostmi srážky obecního malotraktoru a
osobního vozidla, ke které došlo dne 5. 9. 2016 cca 11:30 na silnici č. III/215 mezi
obcemi Říčany a Rosice. Obecní traktor odbočoval vlevo, když řidič osobního
vozu jej pravděpodobně předjížděl. Protože ale došlo k nárazu až do zadní části
vlečky traktoru, policie nehodu předběžně vyhodnotila jako vinu řidiče osobního
vozu. Protože se ale jednalo o nehodu se zraněním, bude se dále vyšetřovat ve
správním řízení. Řidič traktoru neutrpěl žádná vážná zranění, je ale v pracovní
neschopnosti.
Převod financí:
‒ Zastupitelstvo hlasuje o převodu 6 mil. Kč z běžného účtu u České spořitelny na
běžný účet vedený u MONETA Money Bank.
Hlasování č. 14 (přítomno 9 členů ZO): pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje převod částky 6.000.000,- Kč z běžného
účtu v České spořitelně na běžný účet vedený u MONETA Money Bank, a. s.
v několika splátkách dle aktuálního zůstatku.
8. Rozpočtové opatření č. 4
‒

Na základě plánovaných investičních akcí zastupitelstvo hlasuje o schválení
rozpočtového opatření č. 4 (viz příloha č. 11).
Hlasování č. 15 (přítomno 9 členů ZO): pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 15/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

zdržel se: 0
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‒ 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. Rozpočtová opatření musí následně schválit i
zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání:
Hlasování č. 16 (přítomno 9 členů ZO): pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/X/2016:
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.
9. Výbory
a) Kontrolní výbor – doplnění nového člena
‒

O práci v kontrolním výboru projevili zájem tito uchazeči: p. Aleš Jindra,
p. David Janda, MSc. a p. Michal Pokorný. Zastupitelé se před jednáním dohodli,
že jmenují pana Aleše Jindru, protože projevil zájem jako první a zejména proto,
že v roce 2014 kandidoval jako nezávislý kandidát do zastupitelstva obce.
Hlasování č. 17 (přítomno 9 členů ZO): pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje p. Aleše Jindru členem kontrolního výboru.

b) Finanční výbor
‒

Starosta požádal finanční výbor, aby v průběhu listopadu projednal návrh
rozpočtu obce na rok 2017, který obec připraví a zveřejní na úřední desce. Návrh
bude před zveřejněním odeslán zastupitelům k připomínkování. Z důvodu
probíhajících investičních akcí by bylo vhodné schválit rozpočet do konce roku na
prosincovém jednání zastupitelstva.

10. Svazky obcí
‒ Bez připomínek
11. Připomínky k zápisu
‒ Bez připomínek
12. Diskuze
‒ P. Antonín Sláma žádá zastupitele o zvážení, zda se v prostoru budoucího parku
u potoka nenajde volné místo na dráhu pro cvičení mladých hasičů. Rádi by měli
prostor v blízkosti hasičky a potoka, nejlépe o délce 100 m. Architektonický
návrh parku u potoka totiž s tímto účelem nepočítá.
Stránka 9 z 10

Starosta vysvětlil, že v areálu Marečkovy louky u potoka je stále počítáno s 60 m
dráhou, kvůli které byl projekt upraven. Po úpravě mostu by byl prostor dobře
přístupný z cesty kolem potoka. Je také možné využít volný prostor na koupališti.
Architektonické návrhy však nejsou zcela závazné.
‒ Starosta navrhuje, aby obec zakoupila jedno víceúčelové užitkové vozidlo, které
by sloužilo k převozům obědů do škol, služebním jízdám, pečovatelské službě k
převozu klientů k lékařům atd.
Hlasování č. 18 (přítomno 9 členů ZO): pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/X/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany pověřuje starostu výběrem nového užitkového vozu
pro potřeby obecního úřadu, technických služeb a pečovatelské služby.
13. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:30 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 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Urbanisticko architektonická koncepce středu obce
Urbanistická studie parku u potoka
Návrh úpravy požární nádrže
Návrh dětského hřiště přiléhající k nové provozní budově
Strategický plán obce Říčany do roku 2025
Návrh zadání územního plánu obce
Smlouvu o úvěru č. 0423106499
Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2016
Rozpočtové opatření č. 4

Ověřovatelé:

p. Rostislav Valeš:

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

MUDr. Petra Vysočanová:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

23. září 2016
razítko obce
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