Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 12. 3. 2018 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, Karel Sláma, Jarmil Ustohal, Rostislav Valeš

Omluveni:

Antonín Sláma, MUDr. Petra Vysočanová

Prezenční listina – viz příloha č. 1
1. Úvod
Jednání zahájil starosta v 17:04 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 11 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 1/XVII/2018:
(zdržel se: Ing. Josef Mokren)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Mokrena.
Hlasování č. 2 (přítomno 11 členů ZO): pro: 10
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 2/XVII/2018:
(zdržel se: p. Vojtěch Pluháček)
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje ověřovatele zápisu p. Vojtěcha Pluháčka.
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 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program 17. veřejného zasedání ZO dle
pozvánky.
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4. Připomínky občanů
‒ Bez připomínek
5. Kontrola usnesení z 16. ZO
‒ Starosta vyzval zastupitele k dotazům v souvislosti s plněním usnesení
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce. Nikdo z přítomných neměl dotaz
k plnění usnesení.
6. Slovo starosty a místostarosty
a) Marečkova louka: dokončení, slavnostní otevření
‒ V areálu Marečkovy louky budou v průběhu jara probíhat dokončovací práce
obsahující zejména dokončení finálního asfaltového povrchu, osazení dopravních
značek a výsadbu zeleně.
‒ V sobotu 30. června 2018 proběhne v areálu Den obce Říčany, kdy bude areál
slavnostně otevřen. Celý den zde bude probíhat kulturní, sportovní a doprovodný
program. Detailní informace budou včas upřesněny.
b) Rekonstrukce oplocení ZŠ
‒ V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se
zastupitelé na společném pracovním jednání se stavebním výborem dohodli na
zadání rekonstrukce opěrné zdi pod Základní školou společnosti H.K.U., spol.
s r. o., jejichž nejnižší nabídka (viz příloha č. 3) z poptaných firem je o 25 % nižší
oproti předpokládané ceně. Společnost pro obec již pracovala a má prokazatelně
dobré reference.
Hlasování č. 4 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zhotovitele rekonstrukce opěrné zdi za
Základní školou společnost H.K.U., spol. s r. o. (IČ: 25515161) za celkovou cenu
1.598.857,- Kč bez DPH mimo režim Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 3-15.
c) Rekonstrukce auly a úpravy na hřbitově
‒ Na hřbitově byly zahájeny práce na statickém zajištění budovy auly za celkovou
cenu 342 tis. bez DPH. Obsahují sanaci základů, sepnutí lany a sanaci trhlin.
Zhotovitelem je společnost SASTA CZ a.s. Po dokončení budou následovat další
etapy rekonstrukce celé budovy.
‒ Dále bylo zahájeno dláždění hlavní uličky mezi hroby. Při této akci bude
provedena i obnova rozvodu vody v areálu hřbitova.
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d) Terénní úpravy ve sběrném dvoře
‒ Ve sběrném dvoře probíhá další etapa kompletní rekonstrukce. Zadní část dvora
byla kompletně vyklizena a byl zde snížen terén. Výrazně se tak zvětšila
využitelná plocha dvora. Velká část materiálů ze dvora byla přestěhována do
lihovarského sklepa, který bude nyní využíván jako sklad obce.
e) Nákup pozemků
‒ Zastupitelé se na společném pracovním jednání se stavebním výborem dohodli
na nákupu dalších pozemků. Jedná se o důležitý pozemek pod komunikací v ulici
Mezihorní a Polní a další část areálu mlýna.
Hlasování č. 5 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 68/2 od
společnosti TIC group s.r.o. o celkové výměře 253 m2 za celkovou cenu 104.000,Kč.
Hlasování č. 6 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje nákup pozemku parc. č. 1800/11 od
manželů Lánských a Procházkových o celkové výměře 115 m2 za cenu 800,Kč/m2.
f) Směna obecních pozemků
‒ Starosta informoval zastupitele o probíhajícím jednání s majitelem pozemků
parc. č. 1367/4 a 1367/5 o směně částí těchto pozemků zasahující do veřejné
komunikace za obecní pozemek parc. č. 1367/6 a část obecních pozemků parc. č.
1367/11 a 1344/136. Tuto směnu vyvolala plánovaná novostavba. Zastupitelé
pověřili starostu dalším jednáním.
g) Prodej obecních pozemků
‒ Po předchozím projednání na pracovním jednání a po řádném zveřejnění záměrů
prodeje na úřední desce zastupitelstvo hlasuje o prodeji dvou předzahrádek
v ulici Mrštíkova, které jako jediné nejsou v soukromém vlastnictví:
Hlasování č. 7 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1074/2
v katastrálním území Říčany u Brna o rozloze 42 m2 za cenu 100,- Kč/m2
manželům Jiřímu Nováčkovi a Vlastě Nováčkové. Související náklady na prodej
ponese kupující.
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Hlasování č. 8 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1080/2
v katastrálním území Říčany u Brna o rozloze 43 m2 za cenu 100,- Kč/m2
manželům Ivo Bromovi a Haně Bromové. Související náklady na prodej ponese
kupující.
‒ V souladu s předchozím usnesením zastupitelstva č. 13/XVI/2017 ze dne
18.12.2017 zastupitelstvo hlasuje o prodeji části obecního pozemku dle
geometrického plánu (viz příloha č. 4):
Hlasování č. 9 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 264/55
v katastrálním území Říčany u Brna o rozloze 37 m2, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 264/1 dle geometrického plánu č. 1205-336/2017 za cenu
710,- Kč/m2 + DPH. Související náklady s prodejem ponese kupující.
h) Pronájem obecních pozemků
‒ Starosta informoval zastupitele o probíhajícím jednání s majiteli domu č. p. 471
na ulici Mrštíkova ohledně pronájmu obecních pozemků parc. č. 1074/1, 1073/1
a částí pozemků naproti domu vedle místní komunikace. Zastupitelé pověřili
starostu zveřejněním záměru pronájmu a uzavřením dlouhodobé nájemní
smlouvy.
i) Ostatní
‒ Pronájem mostů: Obec pronajímá bočnice dvou mostů přes D1 za účelem
reklamy. Stávající smlouva bude platná ještě dva roky. Na minulém jednání
zastupitelstva bylo na základě iniciativy nájemce schváleno prodloužení nájemní
smlouvy, ovšem za předpokladu, že pronájem za účelem reklamy nebude
v rozporu se zákonem. To ale po právním rozboru nebylo zcela vyloučeno, proto
starosta navrhuje revokaci usnesení a vyčkání na konec platnosti stávající
smlouvy:
Hlasování č. 10 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany ruší své usnesení č. 15/XVI/2017 ze dne 18.12.2017
o prodloužení pronájmu bočnic mostů č. D1-210 a D1-211.
‒ Přísedící u soudu: Okresní soud Brno-venkov požádal zastupitelstvo obce o
schválení přísedícího, kterého soud navrhuje jako vhodného kandidáta
z přihlášených uchazečů.
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Hlasování č. 11 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje pana Josefa Zimolku trvale bytem Za Horou
463, 664 82 Říčany jako přísedícího Okresnímu soudu Brno – venkov pro funkční
období 2018-2022.
‒ Městská policie: Starosta požádal zastupitele o zrušení staré veřejnoprávní
smlouvy s Městem Rosice z roku 2005 týkající se spolupráce s městskou policií.
Na nutnost nejprve zrušit starou smlouvu a následně podepsat novou upozornil
Krajský úřad JMK, který byl požádán Městem Rosice o schválení nové smlouvy.
Hlasování č. 12 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zrušení Veřejnoprávní smlouvy s Městem
Rosice ze dne 17.10.2005 schválené Zastupitelstvem obce Říčany dne 12.9.2005
usnesením č. 23.
Dotace pro zájmová sdružení
‒ Na základě návrhu Výboru mládeže, kultury a sportu, zastupitelstvo hlasuje o
dotacích pro zájmová sdružení (viz příloha č. 5):
Hlasování č. 13 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 13/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Říčany ve výši 130.000,- Kč pro SK Říčany se sídlem Sportovní
582, 664 82 Říčany.
Hlasování č. 14 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Říčany ve výši 75.000,- Kč pro Biatlonklub Říčany se sídlem
Za Horou 324, 664 82 Říčany.
Hlasování č. 15 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Říčany ve výši 60.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost
Ostrovačice se sídlem nám. Viléma Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice.
Hlasování č. 16 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
obce Říčany na rok 2018 ve výši: Florbalový kroužek 4.500,- Kč, Gymnazijní
společnost Zastávka 5.000,- Kč, Dětské hody Ostrovačice 15.000,- Kč, Klub
orientačních sportů MENISKOS 10.000,- Kč, Mažoretky Pusinky 30.000,- Kč,
Ochotnický divadelní soubor Pozpátku 30.000,- Kč, Říčanští dobrovolníci 50.000,Kč, Říčanský potůček 9.500,- Kč, Rybáři Říčany 5.000,- Kč, SDH Říčany 20.000,Stránka 5 z 8

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 2.000,Kč.
Inventarizační zpráva:
‒ Zastupitelstvo hlasuje o schválení inventarizační zprávy obce Říčany za rok 2017
(viz příloha č. 6).
Hlasování č. 17 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku řádné
roční inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2017.
Kontrola hospodaření obce:
‒ Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 se bude konat ve dnech 19.
a 20. března 2018.
7. Rozpočtové opatření
‒ Na základě plánovaných investičních akcí zastupitelstvo hlasuje o schválení
rozpočtových opatření č. 1 a 2 (viz přílohy č. 7 a 8).
Hlasování č. 18 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
Usnesení č. 18/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

zdržel se: 0

Hlasování č. 19 (přítomno 11 členů ZO): pro: 11
proti: 0
Usnesení č. 19/XVII/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

zdržel se: 0

8. Výbory
‒ Starosta požádal předsedu Finančního výboru, aby výbor svolal a jako každý rok
zkontroloval hospodaření Základní školy a Mateřské školy.
9. Svazky obcí
‒ Bez připomínek
10. Připomínky k zápisu
‒ Bez připomínek
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11. Diskuze
‒ Pan Martin Rolinek se zeptal na podrobnější program oslav obce na Marečkově
louce. Starosta odpověděl, že scénář připravuje pan Vojtech Polanský a až podle
potvrzení účasti pozvaných umělců se bude program dále vyvíjet. Dále proběhla
diskuze ohledně exhibičních utkání např. fotbalové přípravky a ukázky letního
biatlonu.
‒ Pan Luděk Franz navrhuje dokončit úpravy u Božích Muk na křižovatce ulice
Brněnská a Polní spočívající v prodloužení chodníku přes zeleň a zvážit polohu
lavičky.
‒ Místostarosta navrhuje, aby při rekonstrukci hřbitova byl v areálu zhotoven i
rozvod elektřiny pro možné potřeby v budoucnu.
‒ Pan Pavel Pospíšil navrhuje prověřit možnost prodloužení veřejného osvětlení
na konci ulice Mrštíkova směrem na Veverské Knínice až k poslednímu domu.
‒ Pan Karel Sláma upozornil, že v neděli 25. března projede obcí cyklistický závod.
Dále připomněl, že hasiči společně s Říčanskými dobrovolníky se zapojili do akce
Ukliďme Česko, která se koná v sobotu 7. dubna.
‒ Paní Jaroslava Kvardová se zeptala, kde končí vytříděný plastový odpad.
Starosta odpověděl, že plast je odvážen do Tišnova na třídící linku KTS Ekologie,
kde je odpad dále tříděn a odvezen na další zpracování. Nevyužitelné zbytky
skončí na spalovně v Brně.
‒ Pan Luděk Franz se zeptal na stav vody v obecních vrtech a vodojemu. Starosta
odpověděl, že zásoba vody je po odpojení Ostrovačic dostatečná. Dále proběhla
diskuze k problému s kapacitou čistírny odpadních vod v Tetčicích a hrozící
zákaz dalšího připojování novostaveb na celém Rosicku, dokud se obce
nedohodnou na dalším postupu.
‒ Dále proběhla diskuze k plánovaným uzavírkám a opravám v Ostrovačicích, na
dálnici D1 a omezení tranzitní dopravy.
12. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 17:50 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 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Říčany
Nabídka H.K.U., spol. s r. o na rekonstrukci opěrné zdi ZŠ
Geometrický plán č. 1205-336/2017
Přehled dotací pro zájmová sdružení
Inventarizační zpráva obce Říčany za rok 2017
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
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Ověřovatelé:

Ing. Josef Mokren:

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

p. Vojtěch Pluháček:

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

Starosta:

Ing. Jan Studený:

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

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

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

Zápis byl vyhotoven dne:

20. března 2018
razítko obce
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