Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 14. 12. 2016 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, Jarmil Ustohal,
Rostislav Valeš, MUDr. Petra Vysočanová

Omluveni:
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.
2. Stanovení ověřovatelů zápisu
‒ Starosta navrhl ověřovatele zápisu dle abecedy, jiný návrh nebyl podán:
Hlasování č. 1 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 1/XI/2016:
(zdržel se: p. Luděk Franz)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Luďka Franze.
Hlasování č. 2 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2/XI/2016:
(zdržel se: Ing. Josef Mokren)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Mokrena.
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/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 11. veřejného zasedání ZO dle
pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒ Bez připomínek
5. Kontrola usnesení z 10. ZO
‒ Starosta vyzval zastupitele k dotazům v souvislosti s plněním usnesení
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. Nikdo z přítomných neměl dotaz
k plnění usnesení.
6. Rozpočet na rok 2017
‒

Starosta vysvětlil zastupitelům změny v předloženém rozpočtu oproti návrhu,
který byl zveřejněn na úřední desce a který byl rozeslán zastupitelům a členům
finančního výboru. Změny jsou vyznačeny v příloze. Některé položky byly
upřesněny a dále byly doplněny rezervy na plánované investice. Starosta
navrhuje schválení rozpočtu na rok 2017 (viz příloha č. 3).
Hlasování č. 4 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočet obce Říčany na rok 2017 ve výši:
příjmy 29.916.800,- Kč, výdaje 38.328.100,- Kč, čerpání úvěrů 12.300.000,-,
financování splátky úvěrů 3.025.800,- Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 862.900,bude ponechán na položce č. 8115 „financování“.

7. Slovo starosty a místostarosty
a) Marečkova louka – průběh výstavby, prodloužení čerpání úvěru
‒ Stavba provozní budovy není stále dokončena. Podle posledního harmonogramu
prací se předpokládá dokončení v lednu 2017. Práce se však v posledním měsíci
výrazně rozběhly, protože stavbu si již sám řídí generální dodavatel Warex, který
si sjednává jednotlivé řemeslníky, většinou místní dle doporučení obce. V celé
budově se už topí, dokončuje se elektroinstalace a slaboproudé rozvody. Je téměř
dokončena střecha. V bytech se už maluje a připravuje se pokládka podlah.
V přízemí se pracuje na obkladech a dřevěných podhledech. Vyrábí se venkovní
schodiště a zábradlí.
‒ Sankce za nedodržení termínu zhotovitel obci stále platí ve výši 150 tis. Kč
měsíčně.
‒ Mimo tuto zakázku obec realizuje terénní úpravy, dešťovou a splaškovou
kanalizaci a připravují se nové chodníky kolem budovy a oprava chodníku kolem
silnice. Z důvodu čerpání úvěru starosta žádá o schválení zhotovitele:
Hlasování č. 5(přítomno 13 členů ZO):
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zhotovitele dešťové a splaškové kanalizace
v areálu Marečkovy louky společnost Sdružení MIKO (IČ: 46914790) za celkovou
cenu 448 tis. Kč bez DPH.
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‒ Z důvodu prodlení je nutné opět prodloužit možnost čerpání úvěru, které bylo dle
platné smlouvy možné pouze do 31. října 2016. Po dohodě s bankou byl
zpracován dodatek k úvěrové smlouvě (viz příloha č. 4).
Hlasování č. 6(přítomno 13 členů ZO):
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
č. 11210/15/LCD ze dne 25. 9. 2015 o prodloužení čerpání úvěru do 28. 2. 2017
na výstavbu provozní budovy Marečkovy louky a pověřuje starostu jejím
podpisem.
‒ V areálu bylo dále dokončeno dětské hřiště spolufinancované z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj.
b) Sběrný dvůr – průběh výstavby
‒ V areálu sběrného dvora byly dokončeny betonové boxy pro uložení odpadu a
posypového materiálu, dále nová vjezdová brána, část oplocení, dešťová
kanalizace a většina zpevněných ploch. Další část oplocení a zpevněných ploch
bude realizována v roce 2017.
‒ Techničtí zaměstnanci obce se postupně stěhují do nové budovy a vyklízí zázemí
kulturního domu.
‒ Dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500 tis. Kč na provozní budovu
obec získala a je již vyúčtovaná.
c) Rekonstrukce ulice Okrouhlická – průběh výstavby
‒ Rekonstrukce ulice, kterou realizovala firma SILNICE ŠKROB s.r.o., byla
dokončena. Stavba byla zahájena 10. října a převzata 30. listopadu 2016
s drobnými nedodělky nebránící užívání díla. Ty byly v několika dnech
odstraněny.
‒ V průběhu stavby se ukázalo, že dešťová kanalizace není v takovém stavu, že by
bylo nutné ji kompletně rekonstruovat. Byly jen opraveny šachty s poklopy a
kanalizace byla vyčištěna.
‒ Po zkouškách únosnosti nebylo nutné měnit podloží vozovky v celém rozsahu,
což znamenalo další úspory. Díky vstřícnému postoji společnosti O2 se také
podařilo zhotovit povrch vozovky z asfaltu místo původně plánované dlažby,
protože poloha kabelu vedla většinou mimo vozovku.
‒ Celkové náklady na stavbu činily 2,22 mil. Kč vč. DPH, oproti předpokladům se při
realizaci podařilo ušetřit 638 tis. Kč. Obec navíc bude držet zádržné po dobu
záruky ve výši 10 % fakturované ceny bez DPH, tj. 183 tis. Kč.
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d) Nákup hasičské cisterny
‒ Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči. Společnost
THT Polička, s.r.o. s nabídkovou cenou 6.377.000,- Kč bez DPH. Tato nabídka však
nesplňovala požadované technické parametry, proto byla vyřazena. Druhou
nabídku předložila společnost KOBIT – THZ s.r.o. s nabídkovou cenou 6.314.000,Kč. Výběrového řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách a bylo zkontrolované poskytovatelem dotace, který vydal
stanovisko, že obec může uzavřít kupní smlouvu.
Hlasování č. 7 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje kupní smlouvu se společností KOBIT – THZ
s.r.o. na dodávku 1 kusu nového a nepoužívaného velkokapacitního cisternového
požárního automobilu pro velkoobjemové hašení včetně příslušenství značky
TATRA T 815 CAS 30 za cenu 6.314.000,- Kč bez DPH s dobou dodání do 6
kalendářních měsíců a pověřuje starostu jejím podpisem.
e) Nákup užitkového vozidla
‒ Na základě diskuze na minulém zasedání zastupitelstva žádá starosta o schválení
nákupu jedno víceúčelového užitkového vozidla Volkswagen Caddy, které bude
sloužit k převozům obědů do škol, služebním jízdám všech zaměstnanců,
pečovatelské službě k převozu klientů k lékařům atd.
Hlasování č. 8 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup vozidla Volkswagen Caddy 1,4 TSI
od společnosti ROS, a.s. za celkovou cenu 475.530,- Kč vč. DPH.
f) Poplatky za odpad
‒ Starosta požádal zastupitele o schválení aktualizované obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za odpad (viz příloha č. 5), která navyšuje poplatek z 500,- na
600,- Kč na občana za rok. Náklady i tak převyšují stanovený poplatek, protože
obec poskytuje nadstandartní služby jako je svoz bioodpadu, větví, bezplatný
sběrný dvůr a pytlový sběr.
‒ Vyhláška nově zavádí splatnost poplatku až do konce června. Dále zavádí
osvobození pro každé třetí a další dítě, které v příslušném kalendářním roce
nedosáhlo věku 18 let, žijící ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými
nezaopatřenými sourozenci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhli věku
18 let.
Hlasování č. 9 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Říčany.
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g) Kalkulace vodného na rok 2017
‒ Starosta seznámil zastupitele s kalkulací vodného na rok 2017, kterou předložila
VAS Brno – venkov (viz příloha č. 6). Cena vody zůstává stejná jako v roce 2016.
Hlasování č. 10 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje cenu vodného na rok 2017 ve výši 27,67 Kč
vč. DPH.
h) Prodej a pronájem obecních pozemků
Pozemek V Koutě:
‒ Z důvodu novelizace zákona č. 128/200 Sb. o obcích, zastupitelstvo opakovaně
hlasuje o prodeji obecního pozemku parc. č. 621/2, který je součástí dvora u
domu č. p. 139 v ulici V Koutě.
‒ Odůvodnění prodeje a prodejní ceny: Předmět prodeje je pro obec těžce
využitelný, bezprostředně sousedí s veřejnou komunikací a je několik desetiletí
součástí oploceného dvora s rodinným domem ve vlastnictví kupujícího. Svojí
výměrou je předmět této smlouvy pro obec nevýznamný, nevyužitelný
k samostatnému využití, ani ke stavbě žádné budovy občanského využití či jiného
rodinného domu. Lze rovněž konstatovat, že obec sama odkupuje pozemky pod
komunikacemi v navrhované ceně, i v daném případě by byl pozemek využitelný
pro rozšíření veřejného prostranství.
‒ Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce.
Hlasování č. 11 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/XI/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.
Další žádosti o prodej obecních pozemků:
‒ Obec eviduje tyto žádosti:









Hana Bromová: parc. č. 1081/1 – pole za domem
Jiří Nováček: parc. č. 1074/1 a 1073/1 – zahrada a pole za domem
Jaroslav Martínek: parc. č. 1028/3 a 1018/2 – zahrada za domem
Manželé Špičkovi: část parc. č. 1820/1 – pole vedle pozemku
František Sláma: parc. č. 1613/1 – pole za domem
Františka Valešová: parc. č. 1619/1, 1620/1, 1621/1 – dvůr, zahrada a pole za
domem
Emil Blecha: parc. č. 836/3 – dvůr u domu
Zdenka Valešová: parc. č. 523 – pod garáží
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‒ Starosta nechal zpracovat znalecký posudek na většinu požadovaných obecních
pozemků. Obecně lze konstatovat, že pozemky za domem a zahrady v intravilánu
jsou hodnoceny cenou 640,- Kč/m2, pole těsně za zahradami mimo intravilán
obce cenou 110,- Kč/m2. Pokud neexistuje relevantní důvod prodeje, obec
nemůže prodávat obecní pozemky za cenu nižší, než je cena v místě a čase
obvyklá. Tyto ceny však budou pro většinu žadatelů neakceptovatelné. Na
základě společného pracovního jednání zastupitelstva a stavebního výboru
navrhuje zastupitelstvo následující postup:









Hana Bromová: dlouhodobý pronájem nebo směna části obecního pozemku
za komunikace v jejím vlastnictví
Jiří Nováček: dlouhodobý pronájem
Jaroslav Martínek: dlouhodobý pronájem
Manželé Špičkovi: jednání o směně za stavební pozemky
František Sláma: dlouhodobý pronájem
Františka Valešová: nejprve legalizace staveb na zahradě
Emil Blecha: prodej pozemku za odhadní cenu
Zdenka Valešová: prodej pozemku za odhadní cenu

Hlasování č. 12 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany pověřuje starostu jednáním s žadateli o koupi
obecních pozemků dle doporučení zastupitelstva a stavebního výboru.
i) Nákup pozemků
‒ Starosta navrhuje nákup pozemků pod komunikacemi. Konkrétně se jedná o
pozemek pod cestou nad hotelem Admiral a dále silnice a chodníky v ulicích
Sportovní a Višňová kolem nových bytových domů:
Hlasování č. 13 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 1540/5
v katastrálním území Říčany u Brna o celkové rozloze 235 m2 za cenu 100,Kč/m2 od paní Aleny Kubů.
Hlasování č. 14 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 14/XI/2016:
(zdržel se: Ing. Jan Studený)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemků parc. č. 1089/125,
1810/16, 1089/126, 1810/17, 1810/6, 1810/14, 1810/8, 134/8, 1809/5,
1810/15 v katastrálním území Říčany u Brna o celkové rozloze 1.481 m2 za cenu
100,- Kč/m2 od společnosti Rezidence Říčany s. r. o.
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j) Plán investic na rok 2017
‒ Starosta navrhuje následující plán investičních akcí na rok 2017. Jedná se o hlavní
priority, které se začnou připravovat a postupně realizovat. V průběhu roku se
budou realizovat i další drobné akce podle aktuálních finančních možností a
podle aktuální potřeby:














Marečkova louka – dokončení budovy, demolice části stávající budovy,
stavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem,
park u potoka (terénní úpravy, výsadba stromů),
požární cisterna,
aula – zahájení rekonstrukce,
koupaliště – fitness hřiště,
rozšíření pobytové plochy u břehů na koupališti,
osvětlení jeviště v Kulturním domě,
Základní škola – rekonstrukce oplocení,
sběrný dvůr – dokončení oplocení a zpevněných ploch,
zdravotní středisko – projekt fasády a parkoviště,
pošta – projekt nové budovy,
Na Újezdě – projekt rekonstrukce vozovky,
územní plán.

Hlasování č. 15 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje plán investičních akcí na rok 2017.
k) Dotace pro zájmová sdružení
‒ Zastupitelstvo schvaluje výzvu zájmovým sdružením k předkládání žádostí o
dotaci na rok 2017 (viz příloha č. 7).
Hlasování č. 16 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje výzvu k podávání žádostí o individuální
dotaci z rozpočtu obce Říčany na rok 2017.
l) Ostatní
Věcná břemena:
‒ Starosta požádal zastupitele o schválení smluv o zřízení práva věcného břemene
v souvislosti s realizací nových distribučních soustav nízkého napětí.
Přípojka NN pro pozemky parc. č. 435 a 438:
Hlasování č. 17 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 17/XI/2016:
(zdržel se: Ing. Jan Studený)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030035000/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem
umístění distribuční soustavy NN na obecních pozemcích parc. č. 390/1 a 1798.
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Přípojka NN pro nový dům č. p. 643:
Hlasování č. 18 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330040038/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční
soustavy NN na obecních pozemcích parc. č. 1785/3, 1785/4 a 1785/11.
Přípojka NN pro nový dům stojící na parc. č. 1065/1:
Hlasování č. 19 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330040867/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční
soustavy NN na obecních pozemcích parc. č. 1815/3 a 1847.
Finanční dar pro farnost:
‒ Římskokatolická farnost Ostrovačice se na obec obrátila s žádostí o finanční
pomoc při opravě fary a věže kostela v Ostrovačicích. Dotace z Jihomoravského
kraje a z Ministerstva kultury nepokryly všechny reálné náklady. Farnosti chybí
částka cca 200 tis. Kč.
Hlasování č. 20 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 20/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje dar ve výši 49.990,- Kč pro
Římskokatolickou farnost Ostrovačice na opravu fary v Ostrovačicích.
Prodloužení nájemních smluv:
‒

Starosta požádal zastupitele o další mimořádné prodloužení nájemních smluv
v bytovém domě Za Horou z důvodu trvající špatné sociální a finanční situace.
Hlasování č. 21 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o 6 měsíců
v bytě č. 2 o velikosti 1+1 v bytovém domě Za Horou č. p. 462.

Základní škola – čerpání fondů:
‒ Na základě žádosti ředitele Základní školy zastupitelstvo hlasuje o čerpání
investičního fondu na dofinancování dokončené rekonstrukce WC v obou
podlažích:
Hlasování č. 22 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 22/XI/2016:
(zdržel se: Mgr. Radovan Křivánek)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje čerpání 89.365,36 Kč z investičního fondu
Základní školy na opravu WC v přízemí a 1. poschodí.
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Knihovna – zvýšení poplatků:
‒ Starosta navrhuje zvýšení poplatků v obecní knihovně ze 40,- na 100,- Kč pro
dospělé a z 20,- na 50,- Kč pro děti a mládež do 18 let s platností od 1. 1. 2017
(viz příloha č. 8):
Hlasování č. 23 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 23/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nový Ceník poplatků jako přílohu
Knihovního řádu s účinností od 1. 1. 2017.
Personální zajištění v Domě s pečovatelskou službou:
‒ Starosta žádá zastupitelstvo o oficiální schválení vytvoření pracovního místa
pečovatelky. Jedná s o paní Ladislavu Dubovou, která dosud pracovala na dohodu
o pracovní činnosti. Protože okruh klientů a služeb se stále rozšiřuje, paní
Dubová pracuje již na plný úvazek, proto nic nebrání uzavření pracovní smlouvy.
Hlasování č. 24 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 24/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje vytvoření jednoho pracovního místa
pečovatelky na pracovní smlouvu na plný úvazek v Domě s pečovatelkou službou
od 1. 1. 2017.
Nová ulice – převod smluv na nového investora
‒ Projekt a celý záměr plánované výstavby nové ulice mezi ulicemi Sportovní a
Višňová původní investor prodal novému subjektu. Ten žádá obec o schválení
postoupení smluv o budoucím převodu majetku do vlastnictví obce. Smlouvy,
které zastupitelstvo schválilo 18. 4. 2016, zajišťují, že po dokončení stavby daruje
investor obci novou komunikaci, veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci a
vodovod. Dále předá obci pozemek parc. č. 1089/61 po novou komunikací a také
pozemek parc. č. 1809/7 pod ulicí Sportovní. Zastupitelstvo hlasuje o schválení
postoupení smluv na nový subjekt (viz příloha č. 9).
Hlasování č. 25 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 25/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany uděluje souhlas s převodem pozemků parc. č.
1089/61 a 1809/7 v katastrálním území Říčany u Brna ze současných vlastníků
pana Radka Baláže a pana Romana Morávka na společnost All Inclusive Říčany
s.r.o. a uděluje souhlas s postoupením Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu
majetku uzavřené mezi Obcí Říčany a panem Radkem Balážem a panem
Romanem Morávkem dne 25. 4. 2016 na společnost All Inclusive Říčany s.r.o.
Hlasování č. 26 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 26/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany uděluje souhlas s postoupením Smlouvy o umožnění
provedení stavby uzavřené mezi Obcí Říčany a společností MOBA INVEST s.r.o.
dne 10. 2. 2016 na společnost All Inclusive Říčany s.r.o.
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Hlasování č. 27 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 27/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany uděluje souhlas s postoupením Smlouvy o budoucí
smlouvě o převodu majetku uzavřené mezi Obcí Říčany a společností MOBA
INVEST s.r.o. dne 25. 4. 2016 na společnost All Inclusive Říčany s.r.o.
8. Rozpočtové opatření
‒

Na základě plánovaných investičních akcí a přijatých dotací zastupitelstvo hlasuje
o schválení rozpočtových opatření č. 5 a 6 (viz příloha č. 10 a 11).
Hlasování č. 28 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 28/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 5.

zdržel se: 0

Hlasování č. 29 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 29/XI/2016:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 6.

zdržel se: 0

9. Výbory
‒ Bez připomínek
10. Svazky obcí
‒ Předsednictvo Svazku obcí Říčany – Ostrovačice schválilo cenu stočného na rok
2017 ve výši 33,50 Kč vč. DPH (viz příloha č. 12).
11. Připomínky k zápisu
‒ Bez připomínek
12. Diskuze
‒ Proběhla diskuze k pytlovému sběru, k dokončení sběrného dvora, k rekonstrukci
cesty kolem koupaliště, k rozšíření parkoviště u koupaliště.
13. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 18:50 hod.

Stránka 10 z 11

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:
příloha č. 12:

Prezenční listina
Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Rozpočet obce Říčany na rok 2017
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 11210/15/LCD
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Kalkulace vodného na rok 2017
Výzva dotace
Ceník poplatků v knihovně
Souhlasy s postoupením smluv
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6
Kalkulace stočného na rok 2017

Ověřovatelé:

p. Luděk Franz:

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

Ing. Josef Mokren:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

15. prosince 2016
razítko obce
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