ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 2/2020
konané dne 24. 2. 2020 v Hostince U Zlatého potoka, budovy č. 276
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 24. 2. 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.,
Přítomno: 6 ze 7
Omluveno: V. Ž. - omluven
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 14. 2. 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: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
-----------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Schválení navýšení nájemného v obecních bytech
3. Schválení členů a náhradníků hodnotící komise VZ MR Oprava MK větev č. 3
4. Schválení přistoupení obce do SMS ČR
5. Informace z obce
6. Diskuze
Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
ČZO: J. M. – předsedající
BOD č. 6 – Schválení finančního daru na podporu místní prodejny potravin p. P.P.
BOD č. 7 – Zápis FV č. 1/2020
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 2/2020 dle návrhu
předsedajícího, včetně návrhu na doplnění programu jednání o bod č . 6, 7 bod č. 8 bude diskuze.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------

BOD č. 1 Nesplněné úkoly z minulých období – předsedající
Převod pozemků uvnitř obce z KÚ na obec – úkol trvá.
Odprodej části pozemku p. č. 134 – úkol trvá.
Odkoupení části p. č. 159 a 163/1 od soukromých vlastníků – úkol trvá.
Z diskuze:
Dotace na obecní lesy – jsou, ale obec není připravena na podání žádosti o podporu a nemá zpracován
projekt
Oprava místní komunikace u č.p. 265 (V. S.) – úkol trvá
Štěpkování – nemá nikdo zájem o spolupráci časových důvodů a finanční náročnosti (550,- hodina) –
úkol splněn.
Byl zveřejněn záměr obce od 12. 2. 2020 na pronájem DS od 1. 9. 2020 – splněno.
Ostatní úkoly byly splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 2/1/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/1/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 – Schválení navýšení nájemného v obecních bytech - předsedající
Nájemné v obecních bytech se nezvyšovalo od roku 2007-2015 a nájemní smlouvy jsou uzavřeny na
dobu neurčitou od roku 2015 s výjimkou bytu 3+1 paní F. (nájem do 2022).
Předsedající navrhl zvýšení nájemného v obecních bytech o 30% na základním nájemném bez služeb,
což činí částku od 450,- Kč u bytů 1+1 až po 775,- Kč u bytu 3+1. Toto opatření je odůvodnitelné tím,
že současné čisté nájemné není v souladu s dnešní tržní cenou nájemného a dále není v souladu se
zákonem o obcích dle § 38, kdy majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se
zájmy a úkoly obce.
Dotazy a připomínky:
Občan B. K. – souhlasí s navýšením nájemného, kdy nájemné není vysoké ani po chystaném navýšení
nájemného.
Návrh usnesení č. 2/2/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje zvýšení čistého nájemného o 30% nájemníkům obecních bytů na
adrese Řídeč č. 304 s účinností od 1.5.2020 v souladu s občanským zákoníkem z. č. 89/2012 Sb., NV č.
453/2013 Sb. a zák. č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení.
Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 3 – Schválení členů a náhradníků hodnotící komise VZ MR Oprava MK větev č. 3 předsedající
V souvislosti s opravou MK větev č. 3 navrhl předsedající členy a náhradníky hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu s názvem „Oprava
místních komunikací v obci Řídeč – větev č. 3“. Zadávací podmínky jsou zpracovány dle projektové
dokumentace, zpracované Ing. R. G. a osobou pověřenou výkonem zadavatelské činnosti Ing. I.N..
Složení hodnotící komise – členové:
Složení hodnotící komise – náhradníci:
1. J. M.
1. Ing. M. R.
2. Ing. J. O.
2. Ing. I. K.
3. J. B.
3. J. K.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 2/3/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu s názvem „Oprava místních komunikací
v obci Řídeč – větev č. 3“. Členy : J. M., Ing. J. O., J. B.. Náhradníky: Ing. M. R., Ing. I. K., J. K..
Zadávací podmínky jsou zpracovány dle projektové dokumentace, zpracované Ing. R.G. a osobou
pověřenou výkonem zadavatelské činnosti Ing. I. N..
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/3/2020 bylo schváleno.
------------------------------------------------------------

Bod č. 4 Schválení přistoupení obce Řídeč do Sdružení místních samospráv ČR - předsedající
Předsedající představil Sdružení místních samospráv ČR, výhody pro obec, působnost SMS ČR a její
aktivity. Členský poplatek činí 2.500,- Kč + 2,- Kč/ obyvatel obce/rok. Řídeč 2.900,- Kč.
Poukázal na jednu z výhod pro obce jako je např. Dohoda s OSA (ochranný svaz autorský) o poplatcích
za autorská práva při konání akcí v obci, kdy poplatky jsou poloviční.
Dotazy a připomínky:
Ing. I. Kropáček – podpořil vstup do SMS ČR, kdy právě SMS ČR hájí zájmy malých obcí.
Návrh na usnesení č. 2/4/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč s ch v a l u j e přistoupení obce Řídeč do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
a
u k l á d á starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu
sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/4/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
-

-

Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce
Informace o kontrole KÚ hospodaření obce za rok 2019 – nebyly zjištěny chyby či nedostatky.
Informace o podaných hlášeních za odpady 2019 ISPOP, EKOKOM, ČSÚ.
Informace o podání žádosti o dotaci na PD Pod Lískovcem z POV 2020 Ol. kraje (199.000,- Kč)
Informace z MAS Šternbersko o dotaci ve výši 3.000,- Kč na obecní hody 2020.
Informace o výběrovém řízení na pečující osobu v DS od 2.3.2020.
Informace o počtu obyvatel v obci -v současnosti má obec 199 obyvatel.
Informace o schůzce pro vznik Spolku senioři Řídeč, která proběhla dne 16. 2. 2020 v místním
hostinci. Přítomno 29 seniorů, do svého vedení si zvolili paní A. Ž., Vl. Ž. st. a Ing. M. O. Pro Seniory
Řídeč se podařilo získat pro rok 2020 z MAS formou dotace finanční částku 3.000,- Kč na poznávací
zájezd do Jeseníků – Dlouhé stráně a lázeňského města V. Losiny. Dne 19. 2. 2020 byla přijata ze
strany spolku „Senioři Řídeč“, zastoupené paní A. Ž. žádost o finanční dar ve výši 15.000,- Kč na
jejich činnost. Žádost bude projednána na příštím VZZO z důvodu přípravy smlouvy a náležitostí
zápisu.
Informace z Charity Šternberk - poděkování za tříkrálovou sbírku jak koledníkům, tak i občanům
obce za finanční dary. Vybráno bylo 6.099,- Kč.
Informace z MěÚ OŽP Šternberk O zahájení řízení o povolení čerpání vody z vodního toku Zlatého
potoka pro potřebu Obce Řídeč.
Informace o školení dne 18. 2. 2020 - školení povodňových komisí v rámci ORP.
Informace o chystané Petici společnosti T-Mobile a.s. Czech Republic o nespokojenosti s pokrytím
signálu v obci Řídeč.
Informace o využití DS od září 2020 – jednání s p. ředitelkou Mgr. I. K. MŠ Nádražní Šternberk.

Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 2/5/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/5/2020 bylo schváleno.
--------------------------------------------------

BOD č. 6 – Schválení finančního daru na podporu místní prodejny potravin p. P. předsedající
Dne 17.2.2020 byla na Obecní úřad doručena od paní P. P., které provozuje místní prodejnu potravin
„Můj obchod“ na adrese Řídeč č. 307 žádost o finanční podporu na provoz místní prodejny pro rok
2020. V loňském roce obec uvolnila na podporu prodejny částku 20.000,- Kč. V letošním roce navrhl
starosta podpořit prodejnu stejnou částkou 20.000,- Kč. Finanční dar dále navrhl rozdělit na dvě části
jako v roce 2019 a to částku 10.000,- Kč k 15.6.2020 a druhou část finančního daru 10.000,- Kč
k 15.12.2020.

Dotazy a připomínky: ---

Návrh usnesení č. 2/6/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje finanční dar paní P. P., IČ: 86876937 provozovatelce místního obchodu s potravinami na
adrese Řídeč č. 307 ve výši 20.000,- Kč, kdy bude částka převedena na účet obdarované ve dvou
splátkách v roce 2020 a to k 15.6.2020 (10.000,- Kč) a 15.12.2020 (10.000,- Kč).
2. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy dle rozhodnutí zastupitelstva obce Řídeč.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/6/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 7 – Zápis FV č. 1/2020 – předsedkyně FV J. B.
Seznámení se Zápisem z FV č. 1/2020 provedla J. B. – předsedkyně FV.
Bez nápravných opatření.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 2/7/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Zápis FV č. 1/2020 bez přijatých opatření.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/7/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 Diskuze
ČZO: Bc. J.M., předseda KPMZ – informoval o akcích obce v nadcházejícím období a pozval občany na
tyto akce (1.3.2020 Dětský maškarní karneval, 4.4.2020 Ukliďmě Česko – ukliďme Řídeč ( 6tý ročník),
12.4.2020 Pletení pomlázek pod vedením Ing. M R. – Sportovní areál.
Občan P. O. – Dotaz ohledně tepelných čerpadel pro vytápění obecních bytů, technické řešení
Starosta: Projektová dokumentace na řešení vytápění obecních bytů bude hotova do konce února
2020, prozatím nemůže obec sdělit žádné bližší informace, jelikož je nemá.
Ukončení dne 24. 2. 2020 v 18.40 hodin.
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva vyhotovil:
dne 25. 2. 2020
Jaroslav Míča v.r.
Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová

dne 27. 2. 2020

Jaroslava Blahová v.r.

Věra Vojkovská

dne 27. 2. 2020

Věra Vojkovská v.r.

Dne 27. 2. 2020

Jaroslav Míča v.r.
starosta

