Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 6. 3. 2017 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 17:10 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/XII/2017:
(zdržel se: p. Vojtěch Pluháček)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Vojtěcha Pluháčka.
Hlasování č. 2 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2/XII/2017:
(zdržel se: p. Petr Polanský)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Petra Polanského.
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/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 12. veřejného zasedání ZO dle
pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒ P. Aleš Jindra navrhuje opravu vozovky na ulici Jihlavská pod kopcem. Stačilo by
odfrézovat hrby.
Starosta odpověděl, že byl na jednání na SUS JMK, kde také požadoval opravu
vozovky na ulici Jihlavská a dále na ulici Rosická u Reneráku. Oprava ulice
Rosická byla přislíbena, ulice Jihlavská ale zatím ne, protože hrby jsou tak vysoké,
že odfrézování by zasáhlo do konstrukčních vrstev vozovky. O dalším postupu
bude dál jednat.
5. Kontrola usnesení z 11. ZO
‒ Starosta vyzval zastupitele k dotazům v souvislosti s plněním usnesení
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. Nikdo z přítomných neměl dotaz
k plnění usnesení.
6. Slovo starosty a místostarosty
a) Marečkova louka – průběh výstavby, prodloužení čerpání úvěru
‒ Stavba provozní budovy byla dokončena. Dne 11. února bylo zahájeno přejímací
řízení soupisem vad a nedodělků, které byly v posledních dnech téměř všechny
odstraněny. Dokončuje se pouze střecha přístřešku a hromosvody. Sankce za
nedodržení termínu zhotovitel hradil od 21. března 2016 až do 10. února 2017.
Celkem bylo za zpoždění 328 dní přijato do obecní pokladny 1.640.000,- Kč.
‒ Kolaudace budovy zatím není možná, protože není dokončena dešťová
kanalizace, na kterou bylo vydáno samostatné vodoprávní povolení a je tak nutné
ji kolaudovat jako první. Z toho důvodu je nutná realizace poldru k retenci
veškeré povrchové vody z celého areálu. Po jeho dokončení bude možné
zkolaudovat dešťovou kanalizaci i budovu.
‒ Obec bude dále zajišťovat vybavení budovy a stěhování provozu posilovny a
klubovny. Proběhne vyhodnocení žádostí o bydlení a byty budou postupně
obsazeny. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jeden rok
s možností dvou prodloužení, tedy max. na 3 roky.
‒ Z důvodu prodlení je nutné opět prodloužit možnost čerpání úvěru, které bylo
možné pouze do 28. února 2017. Po dohodě s bankou byl zpracován dodatek
k úvěrové smlouvě (viz příloha č. 3).
Hlasování č. 4 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru
č. 11210/15/LCD ze dne 25. 9. 2015 o prodloužení čerpání úvěru do 30. 6. 2017
na výstavbu provozní budovy Marečkovy louky a pověřuje starostu jejím
podpisem.
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‒ Problémy při stavbě provozní budovy poukázaly na to, že nejnižší cena
nezaručuje zdárné a včasné dokončení díla. Protože stavba dalších etap v areálu
je velmi specifická, souvisí s řadou navazujících dílčích etap a jednotlivé postupy
se budou korigovat až při samotné realizaci, bylo by velmi náročné a neobjektivní
práce soutěžit. Pro zdárné a včasné dokončení celého areálu Marečkovy louky
budou práce na dalších etapách v areálu zadány prověřeným firmám s dobrými
referencemi v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ale mimo rámec
obecní Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3-15, která
umožňuje přímo zadávat stavební zakázky pouze do částky 0,5 mil. Kč bez DPH.
Podmínka transparentnosti bude zachována, protože bez ohledu na vnitřní
směrnice obce, ze zákona o veřejných zakázkách vyplývá povinnost zveřejňovat
smlouvy nad 0,5 mil. Kč.
Hlasování č. 5 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, které se budou týkat areálu Marečkovy louky a stavby nové ubytovny,
mimo režim Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3-15
z důvodu urychlení dokončení celého areálu. Zakázky nad 0,5 mil. Kč bez DPH
bude schvalovat přímo zastupitelstvo obce.
‒ Další etapou bude stavba víceúčelového hřiště. Na základě pracovního jednání
zastupitelstva byl vybrán sportovní povrch „BERGO TENNIS“. Tento bezúdržbový
povrch umožní provozovat hřiště jako volně přístupné veřejnosti. Je možné na
něm hrát veškeré sporty, je velmi vhodný také pro in-line bruslení. Hřiště bude
mít rozměry 43 x 32 m, budou vyznačeny plochy na tenis, 2x volejbal, basketbal a
malou kopanou, barevné zvýraznění bude mít kurt na tenis a volejbal
(viz příloha č. 4). Plocha bude ohraničena dřevěným mantinelem s ochrannými
sítěmi do výšky 4 m. Starosta žádá zastupitelstvo o schválení dodavatelských
firem (viz přílohy č. 5 - 7):
Hlasování č. 6 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zhotovitele stavební přípravy
víceúčelového sportovního hřiště včetně přilehlých asfaltových komunikací,
drenážního a kanalizačního systému, poldru, chodníků kolem provozní budovy,
přírodní tribuny, levé části parkoviště a terénních úprav v areálu Marečkovy
louky společnost Sdružení MIKO (IČ: 46914790) za celkovou cenu 2.979.500,- Kč
bez DPH.
Hlasování č. 7 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje dodavatele sportovního povrchu BERGO
TENNIS pro víceúčelové sportovní hřiště v areálu Marečkovy louky společnost
PRECOL s.r.o. (IČ: 26461935) za celkovou cenu 1.198.190,- Kč bez DPH.
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Hlasování č. 8 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje dodavatele sportovního vybavení
víceúčelového sportovního hřiště v areálu Marečkovy louky společnost GLOBAL
SPORT ČUPA S.R.O. (IČ: 28570987) za celkovou cenu 468.170,- Kč bez DPH.
b) Stavba nové ubytovny
‒ Současná ubytovna na Marečkově louce z části brání další výstavbě
víceúčelového hřiště. Bude nutné zbourat více než 1/3 budovy, což bude
provedeno po přestěhování posilovny a klubovny. Starosta dále navrhuje, aby se
demolice zbývající části budovy urychlila a provedla ještě v tomto roce.
Dokončení celého areálu by tak již nic nebránilo.
‒ V současné budově žijí 2 bratři Dreksovi, 2 pracovníci z Bulharska, 2 starší
invalidní občané a další 3 muži. Některým nájemníkům bude poskytnuto
náhradní bydlení v nové budově, některým bude nájemní smlouva ukončena bez
náhrady.
‒ Starosta navrhuje postavit novou ubytovnu před areálem sběrného dvora.
Jednalo by se o modulární výstavbu přízemní ubytovny o půdorysu 12 x 6 m pro
5 občanů se společným zázemím (viz příloha č. 8). V místě jsou veškeré potřebné
inženýrské sítě. Stavba by mohla být zrealizována během tří měsíců. Potřebnost
nízkoprahové ubytovny v obci je nezpochybnitelná. Vždy se zde budou
vyskytovat místní lidé, kteří se dostanou do složité životní situace a budou
potřebovat střechu nad hlavou. V ubytovně bude nutné hradit nájemné.
V případě, že nebude ubytovaný schopen nájemné hradit, může pracovat pro
obec. Spojitost s areálem technických služeb tak může být výhodná. Ubytovna
bude navíc denně pod kontrolou zaměstnanců obce a kamerového systému.
Hlasování č. 9 (přítomno 13 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 9/XII/2017:
(zdrželi se: p. Petr Polanský, p. Luděk Franz)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje stavbu nové ubytovny na pozemku
parc. č. 9 od společnosti KOMA MODULAR s.r.o. (IČ: 46966170) za celkovou cenu
885.000,- Kč bez DPH.
c) Nákup pozemků
‒ Starosta informoval zastupitele, že v souladu s pracovním jednáním
zastupitelstva došlo k dohodě s rodinou Juřicových na nákupu pozemků za ulicí
Zahradní. Jedná se o pozemky parc. č. 264/1 (zahrada školky a prostor u potoka),
264/44 (zahrada školky) a 1800/131 (potok).
‒ Z pozemku parc. č. 264/1 bylo geometrický plánem č. 1187-46/2017
(viz příloha č. 9) odděleno 10 pozemků pro účely rozšíření zahrad majitelů domů
v ulici Zahradní. Tyto malé pozemky bude prodávat současný majitel přímo
vlastníkům domů. O pozemek parc. č. 264/52 nebyl zájem, proto bude obcí
zakoupen pro potřeby hasičů.
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‒ Nákup pozemků umožní:
 další výrazné rozšíření zahrady mateřské školky,
 přístup do školky z ulice Zahradní,
 legalizaci stezky kolem potoka,
 vytvoření sportoviště pro mladé hasiče včetně zázemí,
 vyřešení vlastnictví potoka,
 vyřešení věcných břemen, protože v kupovaných pozemcích vede hlavní řád
splaškové kanalizace a také přípojka vody pro školku.
‒ Na kupované pozemky byl zpracován znalecký posudek, odhadnutá úřední cena
potoka je 74,- Kč/m2, ostatních pozemků 1.103,- Kč/m2. Tedy celková úřední cena
kupovaných pozemků je cca 2.885.115,- Kč. Dohodnutá celková kupní cena je
2.219.460,- Kč, tj. průměrně 710 Kč/m2.
Hlasování č. 10 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemků parc. č. 264/44, 264/1 a
264/52 od paní Marie Juřicové a pozemku parc. č. 1800/131 od Ing. Františka
Juřice, vše o celkové výměře 3.126 m2 za celkovou cenu 2.219.460,- Kč.
d) Dotace pro zájmová sdružení
‒ Na základě návrhu Výboru mládeže, kultury a sportu, zastupitelstvo hlasuje o
dotacích pro zájmová sdružení (viz příloha č. 10):
Hlasování č. 11 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Říčany ve výši 100.000,- Kč pro SK Říčany se sídlem Sportovní
582, 664 82 Říčany.
Hlasování č. 12 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Říčany ve výši 60.000,- Kč pro Biatlonklub Říčany se sídlem
Za Horou 324, 664 82 Říčany.
Hlasování č. 13 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
obce Říčany na rok 2017 ve výši: Český zahrádkářský svaz Říčany 30.000,- Kč,
Florbalový kroužek 4.500,- Kč, Gymnazijní společnost Zastávka 3.000,- Kč, Dětské
hody Ostrovačice 10.000,- Kč, Klub orientačních sportů MENISKOS 10.000,- Kč,
Nicole Kubišová 10.000,- Kč, Mažoretky Pusinky 30.000,- Kč, Ochotnický
divadelní soubor Pozpátku 30.000,- Kč, Říčanští dobrovolníci 35.000,- Kč, Rybáři
Říčany 5.000,- Kč, SDH Říčany 20.000,- Kč, Mládež SDH Říčany 35.000,- Kč, SK M–
AEROBIK ACADEMY 15.000,- Kč, Český svaz chovatelů Říčany 30.000,- Kč, Svaz
neslyšících a nedoslýchavých v ČR 1.500,- Kč.
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e) Oprava zvonice, žádost o dotaci
‒ Starosta informoval zastupitelstvo, že byla podána žádost o dotaci z rozpočtu
Ministerstva zemědělství na rekonstrukci zvonice. K tomu bylo nutné zpracovat
záměr obnovy, vyjádření Národního památkového ústavu a Stavebního úřadu.
Plánovaná rekonstrukce je ve výši 550 tis. Kč.
f) Ostatní
‒ V únoru 2016 podal starosta žádost o bezúplatný převod dalších pozemků ve
vlastnictví státu na obec. Jedná se zejména o komunikace. První malá část
pozemků je připravena k převodu.
Hlasování č. 14 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 14/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č.
1799/5 a 1807/1 od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. BP-16/245.
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. 15 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/XII/2017:
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.
Inventarizační zpráva:
‒ Zastupitelstvo hlasuje o schválení inventarizační zprávy obce Říčany za rok 2016
(viz příloha č. 11).
Hlasování č. 16 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku řádné
roční inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2016.
Mosty přes D1
‒ Ředitelství silnic a dálnic oslovilo obec s žádostí o schválení smluv souvisejících
s výstavbou nových mostů přes dálnici D1 a rekonstrukcí úseku 23 OstrovačiceDevět křížů.
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Zastupitel p. Pavel Pospíšil se na chvíli omluvil.
Hlasování č. 17 (přítomno 12 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Nájemní smlouvu č. j. 3646/21/17/21100Pu-Mel s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o pronájmu obecních pozemků parc. č.
1846, 1847 a 1850 za účelem stavby „D1 modernizace – úsek 23 EXIT 168 Devět
Křížů – EXIT 178 Ostrovačice“ v délce trvání 1 roku s výší nájemného 20,Kč/m2/rok.
Zastupitel p. Pavel Pospíšil se dostavil zpět.
Hlasování č. 18 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti č. j. 3665/21/17/21100-Pu-Mel s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a
Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. z důvodu realizace přeložky
sdělovacích kabelů CETIN v km 172,280 na obecních pozemcích parc. č. 1846 a
1847 v rámci stavby „D1 modernizace – úsek 23 EXIT 168 Devět Křížů – EXIT 178
Ostrovačice“.

Věcná břemena:
‒ Starosta požádal zastupitele o schválení smlouvy o zřízení práva věcného
břemene v souvislosti s realizací nové distribuční soustavy nízkého napětí.
Hlasování č. 19 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 19/XII/2017:
(zdržel se: Ing. Jan Studený)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM014330041743/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční
soustavy NN na obecních pozemcích parc. č. 1096/2, 1804/38, 1804/39,
1804/40 a 1804/41.
Kontrola hospodaření obce:
‒ Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (měsíce červenecprosinec), se bude konat ve dnech 8. - 9. března.
Vyjádření Ing. Stanislava Kubiše, CSc. k privatizaci zdravotního střediska:
‒ Přílohou zápisu z 9. jednání zastupitelstva konaného dne 20.6.2016 byl dopis
MUDr. Františka Nováka, ve kterém ze svého pohledu popisuje průběh
připravované privatizace zdravotního střediska, která probíhala v letech 19921993. Ing. Stanislav Kubiš, CSc. připojuje své vyjádření (viz příloha č. 12).
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7. Rozpočtové opatření
‒

Na základě plánovaných investičních akcí a přijatých dotací zastupitelstvo hlasuje
o schválení rozpočtového opatření č. 1 (viz příloha č. 13).
Hlasování č. 20 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 20/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

zdržel se: 0

8. Výbory
‒ Kontrolní výbor se sešel dne 12. 1. 2017 (viz příloha č. 14) a přijal následující
usnesení:
 Plnění usnesení zastupitelstva jsou bez závad.
 Kontrolní výbor nemá výhrady k plnění uzavřených smluv až na doporučení
zaznamenaná. (Kontrolní výbor se seznámil se zveřejněnými smlouvami a
doporučuje zastupitelstvu, aby vyhodnotilo současný stav pronájmu
Lihovarského sklepa – možnosti, nabídky. Kontrolní výbor se seznámil se
zprávou zastupitelstva ohledně stavu výstavby na Marečkově louce a
doporučuje informace v zápise uvedené blíže rozvést pro jejich přílišnou
obecnost ze které není zřejmé v jakém smluvním vztahu a s kým se výstavba
nachází a kdo skutečné práce provádí. K žádné ze zveřejněných smluv neměl
kontrolní výbor výhrady.)
 Kontrolní výbor doporučuje širší diskusi a zveřejnění záměrů budoucí
investiční výstavby a zejména výstavby nových ulic a s tím spojené zasíťování
pozemků. Majitelé pozemků by rádi věděli o plánech umožnit individuální
výstavbu na pozemcích současným územním plánem určených k výstavbě v
horizontu příštích 10 – 15 let.
 Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu zajistit zveřejnění platů na základě
zákona o svobodném přístupu k informacím § 8 b, včetně platů pedagogických
pracovníků škol.
‒ Starosta na usnesení reagoval:
 Pronájem Lihovarského sklepa byl dlouho inzerován a přihlásil se pouze
jeden zájemce. Ten rok platil nájemné v plné výši 60 tis. Kč ročně, ale
vzhledem k zhoršujícímu se technickému stavu nemovitosti bude od letošního
roku platit 45 tis. Kč.
 Zápisy z jednání považuje za dostatečné. Díky zveřejňování smluv je jasné,
s kým je obec ve smluvním vztahu.
 Za celé zastupitelstvo starosta konstatuje, že obec v nejbližších letech nebude
investovat do žádných nových ulic ani související infrastruktury. Každý
majitel pozemku musí respektovat platný územní plán a případné přípojky
realizovat na vlastní náklady. Obec může vykupovat pozemky pod stávajícími
cestami, aby se soukromé pozemky staly přístupnými, ale jinak nebude
stimulovat další rozvoj.
 Zveřejnění platů považuje starosta za nešťastné. Každý jednotlivec má
možnost požádat o informace.
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Hlasování č. 21 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21/XII/2017:
Zastupitelstvo obce Říčany bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru
ze dne 12.1.2017 a nebude reagovat na jeho doporučení.
9. Svazky obcí
‒ Bez připomínek
10. Připomínky k zápisu
‒ Bez připomínek
11. Diskuze
‒ Starosta informoval přítomné o vážném problému s plánovanou opravou mostu
D1 v Ostrovačicích, která má být zahájena již koncem března. Provoz dálnice
bude vyřešen vždy odklonem 2+2 na druhou polovinu mostu. Problém je ale s
provozem pod mostem, který bude zcela uzavřen s výjimkou pro autobusy.
Rekonstrukce má trvat 10 měsíců, most bude zcela nový. Tedy veškerá doprava
od a do Veverských Knínic, Hvozdce, Veverské Bítýšky atd. tudy neprojede.
Oficiální objízdná trasa povede přes Lažánky, Maršov, Velkou Bíteš atd. Co se tedy
stane je jasné, bude tendence využívat cestu mezi naší obcí a Veverskými
Knínicemi. Navíc v průběhu roku se bude ještě opravovat cesta pod hradem
Veveřím, tedy cesta na Brno bude tudy pro Veverské Knínice rovněž uzavřena.
V pátek 3. 3. 2017 proběhlo jednání uzavírkové komise na brněnské pobočce
ŘSD, kde jsme byli s tímto záměrem poprvé seznámeni. Velmi emotivní jednání
bylo ukončeno bez závěru. ŘSD nebylo ochotno řešit náš problém, pod most
nikoho kromě autobusů nepustí. Po několika hodinách se ozvali, že obci vyřídí
závory na naši zkratku s klíči pro naše občany a Veverské Knínice. Dále by osadili
všude nejrůznější značky, aby tudy nikdo nejezdil, s výjimkou občanů Říčan a
Veverských Knínic. To je však naivní řešení, které by bez trvalého dohledu
nefungovalo. Státní i městská policie nemá kapacity na nonstop dohled. Úplná
uzavírka rovněž není řešením, protože větší část cesty patří Veverským Knínicím,
kteří do ní vloni investovali 300 tis. Kč. Pokud se situaci nepodaří zvrátit, budeme
mít 10 měsíců na ulici Mrštíkova, Višňová a Polní obrovský provoz.
Po dlouhé diskuzi se zastupitelé shodli, že bude nutné hledat takové řešení, které
bude respektovat právo občanů Veverských Knínic využívat naši účelovou
komunikaci ale omezit provoz na minimum. Starosta bude dále jednat o zvrácení
celé situace.
(Ke dni zveřejnění tohoto zápisu je situace vyřešena. Starosta oslovil přímo
pražské vedení ŘSD. Na jednání dne 10. března v Říčanech, kterého se
účastnily obě dotčené obce, ŘSD, zhotovitel společnost FIRESTA a společnost
ZNAKOM zajišťující přechodné dopravní značení, bylo dohodnuto, že stavba
nového mostu bude prováděna za plného provozu.)
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12. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 19:30 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:
příloha č. 12:
příloha č. 13:
příloha č. 14:

Prezenční listina
Pozvánka na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 11210/15/LCD
Návrh rozložení sportoviště na Marečkově louce
Nabídka Sdružení MIKO
Nabídka PRECOL s.r.o.
Nabídka GLOBAL SPORT ČUPA S.R.O.
Nabídka KOMA MODULAR s.r.o.
Geometrický plán č. 1187-46/2017
Dotace pro zájmová sdružení na rok 2017
Inventarizační zpráva za rok 2016
Vyjádření Ing. Stanislava Kubiše, CSc.
Rozpočtové opatření č. 1
Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 12.1.2017

Ověřovatelé:

p. Vojtěch Pluháček:

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

p. Petr Polanský:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

11. března 2017
razítko obce
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