ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 1/2020
konané dne 27. 1. 2020 v Hostince U Zlatého potoka, budovy č. 276
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 27.1. 2020 v 18.03 hodin
Předsedající schůze: J. M. - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): J.M., Ing.J.O., J. B., Ing.I.K., Bc. J.M., V.V., V.Ž.
Přítomno: 7 ze 7
Omluveno: 0
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 16.1.2020.
Návrh ověřovatelů zápisu: J. B. a V. V.
Návrh na zapisovatele: J. M.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu J. B. a V. V.,
zapisovatele J. M..
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
---------------------------------------------------Navržený program jednání:
1. Nesplněné úkoly
2. Schválení Směrnice č. 1/2020 – Provozní řád sport. areálu
3. Schválení odměn členům zastupitelstva obce dle NV ČR č. 318/2017 Sb.
4. Inventarizační zpráva za rok 2019 – Návrh na vyřazení majetku
5. Informace k RO č. 9/2019
6. Schválení finančního daru ZŠ a MŠ Babice
7. Informace z obce
8. Schválení firem do VŘ na opravu MK – větev č. 3
9. Schválení změny Strategického rozvojového dokumentu
10. Projednání zprávy o DS Řídeč, stanovení dalšího postupu
11. Diskuze
Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 1/2020 dle návrhu
předsedajícího.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Bod č. 1 Nesplněné úkoly z minulých období – starosta
Převod pozemků uvnitř obce z KÚ na obec – informace z majetkoprávního odboru KÚ – do konce
března by měl převod pozemků dokončen.
Odprodej části pozemku p. č. 134 dle rozhodnutí zastupitelstva z 14.12.2018 panu J. O. – úkol trvá.
Odkoupení části p. č. 159 a 163/1 od soukromých vlastníků – úkol trvá.
Z diskuze:
Štěpkování větví – nesplněno, úkol trvá.
Ostatní úkoly byly splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/1/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/1/2020 bylo schváleno.
-------------------------------------------------------BOD č. 2 – Schválení Směrnice č. 1/2020 – Provozní řád sport. areálu

předsedající

Starosta seznámil se Směrnicí č. 1/2020 – provozním řádem sport. areálu a upozornil na změny oproti
stávající Směrnici 1/2018, tak aby nedocházelo k problémům při pronájmech a úhradách za užívání
sport. areálu. Dokument je k nahlédnutí na obecním úřadě či na stránkách obce.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/2/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Směrnici č. 1/2020 – provozní řád sportovního areálu obce Řídeč
s účinností od 1. 2. 2020.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2/2020 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 3 – Schválení odměn členům zastupitelstva obce dle NV ČR č. 318/2017 Sb..předsedající
Starosta seznámil s novelou Nařízení vlády ČR ze dne 9. 12. 2019 o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávních celků a požádal zastupitelstvo o navýšení odměn pro všechny neuvolněné
členy zastupitelstva od 1. 2. 2020.
starosta obce ……………………………………………….…… 25.775,- Kč (0,6 násobek uvolněného starosty)
místostarosta obce …………………………………………… 6.600,- Kč
předsedové výborů …………………………………………… 1.320,- Kč
předseda Komise pro místní záležitosti ……………... 2.410,- Kč
člen zastupitelstva …………………………………………….. 550,- Kč
Dotazy a připomínky:
ČZO: Bc. J. M. – zda se navýšení týká i členů výborů a komisí.
Starosta: Ne, odměny členům výborů a komise se budou řešit koncem roku samostatně.

Návrh usnesení č. 1/3/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč stanovuje dle § 84 odst. 2, písm. n) a v souladu s § 72 odst. 2,3,4 zákona č.
128/2000 Sb., s přihlédnutím k Nařízením vlády ČR ze dne 9.12.2019, kterým se mění nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve mění nařízení vlády
č. 202/2018 Sb. neuvolněným členům zastupitelstva obce Řídeč měsíční odměny s účinností od 1. 2.
2020 takto:
starosta obce ……………………………………………….…… 25.775,- Kč (0,6 násobek uvolněného starosty)
místostarosta obce …………………………………………… 6.600,- Kč
předsedové výborů …………………………………………… 1.320,- Kč
Předseda Komise pro místní záležitosti ……………... 2.410,- Kč
člen zastupitelstva …………………………………………….. 550,- Kč
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. 1/3/2020 bylo schváleno.
------------------------------------------------BOD č. 4 – Inventarizační zpráva za rok 2019 – Návrh na vyřazení majetku - místostarosta
Ing. J. O. přečetl Zprávu HIK za rok 2019 a návrh na vyřazení nepotřebného majetku obce za rok 2019
v celkové výši 44.644,- Kč.
Připomínky a dotazy: --Návrh usnesení č. 1/4/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2019 a schvaluje
vyřazení nepotřebného majetku obce dle inventarizačního soupisu HIK za rok 2019 v celkové výši
44.644,- Kč, dle přílohy č. 1, která bude součástí Zápisu z VZZO.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/4/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Bod č. 5 Informace k RO č. 9/2019 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 9/2019 k 31. 12. 2019
RO č. 9/2019 Příjmy: 745.597,- Kč

Výdaje: 745.597,- Kč

RO č. 9/2019 bylo zveřejněno dne 20. 1. 2020 na stránkách obce v povinně zveřejňovaných informacích
v rubrice Rozpočet a rozpočtová opatření, dle zákona o rozpočtových pravidlech. Informován
místostarosta i předseda FV.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 1/5/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 9/2019.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/5/2020 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

Bod č. 6 Schválení finančního daru MŠ a ZŠ Babice – předsedající
Starosta seznámil se žádosti ředitelky MŠ a ZŠ Babice Mgr. P. V. o finanční dar na školní výlet v roce
2020 ve výši 4.000,- Kč. Uvedená částka bude použita na částečnou úhradu cestovních výdajů v červnu
2020 do ekologického centra Mladoňov.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/6/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje finanční dar ve výši 4.000,- Kč MŠ a ZŠ Babice p.o., IČ: 75029481, Babice č. 40, 785 01
Šternberk na částečnou úhradu cestovních nákladů na výlet dětí v červnu 2020.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/6/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Bod č. 7 - Informace z obce - předsedající
Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2019
Informace o jednání s ředitelem 9.1.2020 MP a.s. Šternberk Ing. P. o chystaném zvýšení poplatků za
separované odpady od 1.2.2020. Obci zatím nebyl doručen dodatek smlouvy, tudíž zatím platby jako
doposud. Návrh PVC 1.600,- Kč zvýšení o 400,- Kč bez DPH /1.840,-/, u papíru 400,- Kč bez DPH /440,/.
Informace – Konsolidační hlášení státu.
Informace k dotacím v roce 2020 na PD Pod Lískovcem, vytápění obecních bytů POV 2020.
Informace k OZV č. 1,2,3,/2019. Z MV ČR, OZV nejsou v rozporu se zákonem.
Informace o Závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 dne 28.1.2020.
Informace o podání žádosti o dotaci na propagaci MAS Šternberk o 4.000,- Kč na hody 2020 –
požádáno o účast a prezentaci HZS Ol. kraje – výsledek zatím nemáme.
Informace o výběrovém řízení na pečující osobu v DS od 1.3.2020.
Informace o počtu obyvatel v obci k 1.1.2020.
Informace o ceně palivového dříví v roce 2020 pro občany 350,- Kč včetně DPH. Cena je stanovena na
základě ceny v místě a čase obvyklé v 1Q/2020 ( viz. Město Šternberk, Proxima Val. Meziříčí)
Informace o produkci odpadů za rok 2019 - celkem obec vynaložila v roce 2019 na likvidaci všech
odpadů částku 158.649,- Kč. V roce 2018 bylo o 3.114 t méně (45,780 t/2018).
Informace o Tříkrálové sbírce – v obci se vybralo 11. 1. 2020 celkem 6.099,- Kč ( 2019 6.321,- Kč)
Informace o I. Obecním plese 2021. Je poptávka ze strany občanů. Obecní ples bude 20. února 2021.
Informace o statistikách odpadů za 2019 (ČSÚ, EKOKOM a ISPOP)
Dotazy a připomínky:
ČZO: V. Ž. – zda má obec seznam čipovaných psů majitelů z obce.
Starosta - ano, obec má seznam čipovaných psů, které prováděl MVDr. M., ale pouze na úřadě.
Majitelé psů, kteří si je nechali očipovat individuálně, o tom obce nemá informace.
Krátká diskuze o registrování psů v registrech. Obec se výhledově hodlá získat od majitelů čísla čipů
všech psů v obci a domluvit se na registraci v souladu s GDPR. V. Ž. dodá adresu, kde se dá pes
zaregistrovat zdarma.

Návrh usnesení č. 1/7/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/7/2020 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

Bod č. 8 Schválení firem do VŘ na opravu MK - předsedající
Obec hodlá v letošním roce uskutečnit investici do opravy místních komunikací a to konkrétně na p. č.
568. Jedná se o větev č. 3 z Projektové dokumentace na opravu MK Řídeč, kterou si nechala obec
zpracovat v roce 2019 Ing. R. G.. Na stavbu má obec vydané povolení ze strany MěÚ ODSH Šternberk.
Celkové náklady na uvedenou rekonstrukci MK – větev č. 3 jsou dle rozpočtu 1.621.721,- Kč a vedlejší
rozpočtové náklady 50.000,- Kč vše bez DPH. Obec bude spolupracovat s Ing. I. N. a Ing. R. G. na
zadávacích podmínkách pro VŘ ZMR.
Firmy k oslovení v uzavřené výzvě:
 STRABAG a.s., IČO 60838744, Praha Jinonice
 SKANSKA, a.s., IČO 26271303 Praha-Karlín
 SATES MORAVA spol. s r.o., Val. Meziříčí, IČO 60775530
 MYFA Olomouc s.r.o., IČO 25376772 Olomouc,
 GALVA TRANS, s.r.o., IČO 29195446 Držovice
 ROADMEDIC s.r.o., IČ 28586484
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/8/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje:
1. V rámci VZ MR v uzavřené výzvě, na kterou se nevztahuje povinnost provedení zadávací řízení dle
zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 31 zaslat zadávací dokumentaci níže uvedeným
firmám k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku spojenou s investiční akcí obce Řídeč „ Oprava
místní komunikace v obci Řídeč – větev č. 3“.
 STRABAG a.s., IČO 60838744, Praha Jinonice
 SKANSKA, a.s., IČO 26271303, Praha-Karlín
 SATES MORAVA spol. s r.o., IČO 60775530, Val. Meziříčí
 MYFA Olomouc s.r.o., IČO 25376772, Olomouc
 GALVA TRANS, s.r.o., IČO 29195446, Držovice
 ROADMEDIC s.r.o., IČ 28586484, Šumperk
2. Spolupráci s Ing. I. N. IČ: 06316654, Olomouc, Na Křovinách 411/2 a Ing. R. G. IČ: 04088620, Mladeč
č. 99 na zadávacích podmínkách a výběrovém řízení spojené s VZ MR.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/8/2020 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

Bod č. 9 – Schválení změny Strategického rozvojového dokumentu - starosta
Se změnou ve Strategickém plánu rozvoje obce Řídeč na období 2018-2022 seznámil starosta obce,
které schválilo zastupitelstvo obce Řídeč dne 14.12.2018 usnesením č. 02/12/2018.
V čl. 1 SPRO Řídeč je uvedeno:
 Modernizace plynových kotlů v obecních bytech
návrh na změnu: v čl. 1 nahradit:



Modernizace vytápění obecních bytů novou, moderní technologií v podobě tepelných čerpadel a
fotovoltaiky, na základě zpracované projektové dokumentace, za zastaralé vytápění plynem ze
zásobníku. Cílem modernizace vytápění v obecních bytech bude úspora provozních nákladů a
návratnost investice.

Dotazy a připomínky:
ČZO: Ing. I. K. – v SPZO by bylo nutno provést více doplnění či změn, Obec by měla zvážit nákup
energií od dodavatelů, kteří nevyrábějí energie z uhlí, tak aby se obec podílela na snížení emisí.
Starosta – požádal Ing. I. Kropáčka, aby připravil do příštího zasedání zastupitelstva veškeré podklady
k jeho připomínkám, tak aby bylo možné jeho připomínky dát na program jednání příštího VZZO.
Návrh usnesení č. 1/9/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje změnu ve Strategickém plánu rozvoje obce Řídeč na období 20182022 v čl. 1 v odseku Modernizace plynových kotlů v obecních bytech a nahradit toto ustanovení:
 Modernizace vytápění obecních bytů novou, moderní technologií v podobě tepelných čerpadel a
fotovoltaiky, na základě zpracované projektové dokumentace za zastaralé vytápění plynem ze
zásobníku. Cílem modernizace vytápění v obecních bytech bude úspora provozních nákladů a
návratnost investice.
Ostatní ujednání ze Strategického plánu rozvoje obce Řídeč ze dne 14. 12. 2018 zůstávají stejná.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/9/2020 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

Bod č. 10 Projednání zprávy o DS Řídeč, stanovení dalšího postupu – starosta
K 31. 8. 2020 končí obci Dotace z OP zaměstnanost ESF a MPaSV. Současně dochází do DS celkově 5
dětí, z toho 3 děti z Řídeče a 2 děti s okolních obcí. Od 1. 9. 2020 jsou z obce tři děti, z toho dva
předškoláci, tudíž mají zajištěno předškolní vzdělávání na základě uzavřené smlouvy mezi Obcí Řídeč a
Obcí Babice. Jednalo by se tudíž o zajištění místa v MŠ pouze pro jedno dítě. Starosta navrhl zveřejnit
záměr obce na pronájem DS Řídeč, kdy bude záměr zveřejněn od 15.2.2020 – 30.4.2020 s tím, že obec
hodná pronajmout uvedené prostory včetně vybavení za symbolickou částku 500,- Kč/měsíčně, pouze
pro předškolní a školní vzdělávání. K žádosti o pronájem bude požadován podnikatelský záměr.
Prostory DS by bylo možno využít i pro aktivní důchodce a jejich činnost, kterou obec podpoří. Záleží
na jejich aktivitě.
Dotazy a připomínky:
ČZO: Ing. I. K. – zjistit možnosti připojení obce Komárov do spolufinancování DS a možnosti umístění
dětí z Komárova do DS.
Občan T. T. – jeho dítě by chodilo do MŠ Mladějovice, Ing. I. K. – jeho dítě by také chodilo do MŠ
Mladějovice.
Starosta – zjistí možnosti v MŠ Mladějovice a MŠ Babice. S MŠ Babice má obec smlouvu na předškolní
vzdělávání, tudíž předškoláci mají umístění dle smlouvy.

Návrh usnesení č. 9/10/2019
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Bere na vědomí zprávu o DS Řídeč.
2. Pověřuje starostu obce zveřejnit záměr na pronájem DS Řídeč na adrese Řídeč č. 307 v období 15. 2.
2020 - 30. 4. 2020, s tím, že majetek obce bude pronajat pouze za účelem předškolního či školního
vzdělávání a žadatel musí předložit spolu se žádostí podnikatelský záměr.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/10/2019 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

Bod č. 11 Diskuze

ČZO: V. V. – zjistit možnou dotaci na obnovu obecních lesů a vyvápnění travnatých ploch hřiště.
Starosta: Pokusí se zjistit možnosti.
ČZO: Ing. I. K. – bylo by potřeba upravit prostor u branek na hřišti
Starosta: V rámci sportovních aktivit si mohou rodiče prostor upravit sami, hlína je za hřištěm a travní
semeno obec dodá.
ČZO: Bc. J. M. – zhodnotil akce, které proběhly v obci. Poděkování všem občanům za finanční příspěvky
a účast na akcích. Rodině Blahové za každoroční silvestrovské občerstvení při setkání občanů.
Vyúčtování akcí.
Občan J. M. – dne 21.12.2019 byla v hostinci akce – Zpívání koled s Janem Kunitem, byla to pěkná akce,
zda bude někde tato akce zdokumentována.
Starosta – tato akce bude zanesena do zápisu do kroniky obce za rok 2019.
Ing. J. O. – informace o skupině „Senioři Řídeč“, která se začíná formovat, kdy je ve skupině prozatím
10 důchodců a uskupení nemá žádný oficiální status.
Ukončení dne 27. 1. 2020 v 19.15 hodin.
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva vyhotovil:
dne 28. 1. 2020
Jaroslav Míča v.r.
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