ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 3/2020
konané dne 15. 5. 2020
v obecní tělocvičně – budova Řídeč č. 304
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 15. 5. 2020 v 17.00 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Ing. Jaroslav Okrajek, Jaroslava Blahová,
Ing. Ivo Kropáček, Bc. Jakub Míča, Věra Vojkovská, Vladimír Žouželka
Přítomno: 7 ze 7
Omluveno:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva. Jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 5. 5. 2020.
Zasedání zastupitelstva je konáno v době (NOUZOVÉHO STAVU) a mimořádných opatření MZ ČR
v souvislosti s prokázaným výskytem onemocnění COVID-19 na území ČR, kdy jsou dodržena všechna
krizová opatření, k zamezení šíření onemocnění COVID-19, která jsou v době konání zasedání
zastupitelstva v platnosti dle Usnesení vlády ČR č. 388 ze dne 6.4.2020 vydané ve Sbírce zákonů č. 56 a
Doporučením MV ČR ze dne 6.4.2020.
Návrh ověřovatelů zápisu: Jaroslavu Blahovou a Věru Vojkovskou
Návrh na zapisovatele: Jaroslava Míču
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Blahovou a
Věru Vojkovskou, zapisovatele Jaroslava Míču.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2019 a přezkoumání hospodaření za rok 2019
3. Schválení Účetní závěrky za rok 2019
4. Schválení finančního daru pro spolek „Senioři Řídeč“

5. Informace z obce
6. Informace o RO č. 1/2020
7. Oznámení o výběru dodavatele na Opravu MK – větev č. 3 Řídeč a schválení smlouvy o dílo
8. Projednání a schválení ukončení činnosti DS k 31.8.2020 v obci Řídeč
9. Projednání návrhu Dodatku smlouvy č. 4/2020 s Marius Pedersen a.s.
10. Projednání Rozhodnutí starosty obce č. 2-4/2020 (odklad splátek)
11. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení s ČEZ
distribuce a.s. (budovy Řídeč č. 304)
12. Diskuze

Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
ČZO: Jaroslav Míča – předsedající
BOD č. 6 doplnit o RO č. 2/2020 z 20.4.2020
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod č. 11 Schválení investice rekonstrukce vytápění obecních bytů Řídeč č. 304 a současný bod 11
v navrženém programu posunout jako bod 12, bod č. 13 diskuze
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 3/2020 včetně návrhu na změny
v programu jednání zastupitelstva obce Řídeč dne 15.5.2020.
Hlasování: Pro: 7 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, dne 13.5.2020 byl zveřejněn záměr obce na odprodej
části pozemku p. č. 134 k. ú. Řídeč o výměře 7m2 a informován pan J.O. písemně dne 13.5.2020.
Odkoupení části p. č. 159 a 163/1 od soukromých vlastníků – úkol trvá.
Z diskuze:
Oprava místní komunikace u č.p. 265 (V. S.) – úkol trvá
Ostatní úkoly jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 3/1/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/1/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 2 – Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2019 a přezkoumání hospodaření za rok
2019 - předsedající
předsedající seznámil členy zastupitelstva a občany s projednávaným bodem Návrhu Závěrečného účtu
obce za rok 2019 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řídeč za rok 2019 kontrolním
orgánem KÚ Ol. kraje. Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu v době od 21. 4. 2020 až do schválení, dále na internetových stránkách obce umožňující dálkový
přístup, k nahlédnutí na Obecním úřadě Řídeč, a to nejméně 15 dní před samotným projednáním.
Členům zastupitelstva byl Návrh závěrečného účtu s výsledkem přezkumu hospodaření za 2019 zaslán
dne 15.4.2020 e-mailem.
Dotazy a připomínky: ---

Návrh na usnesení č. 3/2/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Řídeč za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 3 – Schválení Účetní závěrky obce Řídeč za rok 2019 – předsedající
S účetní závěrkou za rok 2019 seznámil členy zastupitelstva a občany obce předsedající. Účetní
jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti, zpracovala účetní závěrku za rok
2019 s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situací účetní
jednotky. Účetní závěrka byla zaslána všem zastupitelům e-mailem 15.4.2020. Členům zastupitelstva
byl předložen Protokol o schválení účetní závěrky k podpisu.
Připomínka a dotazy: --Návrh na usnesení č. 3/3/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Účetní závěrku obce Řídeč za účetní období roku 2019.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno.
--------------------------------------------------

Bod č. 4 Schválení finančního daru „Spolku seniorů obce Řídeč“ - předsedající
Dne 19.2.2020 byla na obec přijata žádost o finanční dar na podporu činnosti Spolku senioři obce Řídeč
ve výši 15.000,- Kč v roce 2020. V současné době mají senioři schváleny 3.000,- Kč za propagaci SCLLD
MAS Šternbersko na zájezd. Vzhledem k tomu, že senioři tvoří 1/3 obyvatel obce navrhl předsedající
zastupitelstvu obce schválit na činnost Spolku seniorů obce Řídeč finanční dar ve výši 15.000,- Kč dle
žádosti.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 3/4/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje finanční dar pro „Spolek senioři obce Řídeč“ zastoupené paní A. Ž., bytem Řídeč č. xxx, 785
01 Šternberk ve výši 15.000,- Kč na činnost spolku v roce 2020.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy a převod finančních prostředků na účet
obdarovaného dle rozhodnutí zastupitelstva obce Řídeč.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/4/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
Informace o stavu na účtech obce.
Informace o Oznámení o odvolání Veřejnou vyhláškou ve věci KoPÚ. Jeden z občanů obce – majitel
pozemku se odvolal proti Rozhodnutí o KoPÚ k.ú. Řídeč, čímž došlo k zablokování - dokončení KoPÚ a
tudíž i celkovému rozvoji obce z hlediska bytové výstavby a dalšího rozvoje obce minimálně o ½ roku,
než nadřízený orgán SPÚ ČR Praha rozhodne o oprávněnosti odvolání.
Informace k Ročnímu hlášení LHE za rok 2019.
Informace k SMS ČR – byla uzavřena Rámcová smlouva k Autorským právům s SMS ČR.
Informace o platbě dotace na DS Řídeč II.
Informace o vydaném povolení na čerpání povrchových vod pro obec z MěÚ OŽP Šternberk.
Informace o pročištění Zlatého potoka f. P.K.
Informace o Nouzovém stavu od 12.3.2020 a zřízení kriz. štábu obce od 16.3.2020 poděkování členům
KŠ obce i občanům. Odměny pro členy KŠ obce za jejich činnost po skončení nouzového stavu.
Informace k Dodatku smluv s nájemníky obecních bytů.
Informace z KÚ – Zastupitelstvo kraje neschválilo žádost o dotaci na PD Pod Lískovcem
Informace k volbám do Krajských zastupitelstev a části Senátu ČR dne 2.10.- 3.10.2020
Informace k DSO MKR Šternbersko - zveřejněn Návrh závěr. účtu DSO MKR za 2019 od 30.4.2020
Informace o výpomoci obce rodině postižené požárem dne 14.4.2020.
Informace z SMS ČR o předpokládanému snížení příjmů obcí v roce 2020 cca 10 – 20% z RUD.
Informace z KIDS k autobusové dopravě po 25.5.2020.
Dotazy a připomínky:
ČZO: Ing. I. K. – snížení příjmů pro obce z nařízení vlády.
Návrh usnesení č. 3/5/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/5/2020 bylo schváleno.
--------------------------------------------------

BOD č. 6 – Informace k RO č. 1/2020 a RO č. 2/2020 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 1/2020 k 27. 3. 2020 a RO č. 2/2020 z 20.4.2020
RO č. 1/2020 Příjmy: 4.025,- Kč
Výdaje: 4.025,- Kč
RO č. 2/2020 Příjmy: 138,- Kč
Výdaje: 138,- Kč
Příjmy i výdaje u obou RO jsou v rovině.
RO je zveřejněno 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. 3/6/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 1/2020 a 2/2020.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/6/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 7 – Oznámení o výběru dodavatele na Opravu Místní komunikace – větev č. 3

Řídeč - předsedající
Dne 23.4.2020 v 09.00 hodin se sešla na Obecním úřadě Řídeč Výběrová a hodnotící komise VZ MR
k hodnocení dodaných nabídek na Opravu místních komunikací v obci Řídeč – větev č. 3 ve složení J.M.,
Ing. J.O. aj.B.. Do 15.4.2020 14.00 hodin byly na ObÚ Řídeč doručeny celkově tři nabídky od firem:
 STRABAG a.s., IČO 60838744, Praha Jinonice
 GALVATRANS, s.r.o., IČO 29195446 Prostějov-Držovice
 ROADMEDIC s.r.o., IČ 28586484 Šumperk
Po vyhodnocení nabídek byla vybrána nejlevnější nabídka firmy Strabag a.s. ve výši 1.685.169,95. Kč
včetně DPH. Rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky bylo odesláno všem firmám,
které podaly své nabídky dne 24.4.2020.
předsedající doporučil zastupitelstvu obce schválit s firmou Strabag a.s. uzavření Smlouva o dílo dle
zadávacích podmínek.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 3/7/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Oznámení o výběru dodavatele VZ MR na Opravu místních
komunikací v obci Řídeč – větev č. 3, kterou je firma STRABAG a.s. IČ: 60838744, která předložila
nejnižší nabídku do VŘ VZMR ve výši 1.685.169,95 Kč. Vzhledem k tomu, že uvedená nabídka je pro
obec ekonomicky nejvýhodnější, pověřuje starostu obce s uvedenou firmou podepsat Smlouvu o dílo.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/7/2020 bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------

BOD č. 8 Projednání a schválení ukončení činnosti DS k 31. 8. 2020 v obci Řídeč předsedající
K 31. 8. 2020 končí obci Dotace z OP zaměstnanost ESF a MPaSV ČR. Dne 27.1.2020 na 1. VZZO
zastupitelstvo schválilo zveřejnění pronájmu DS od 1.9.2020. Záměr byl zveřejněn od 12.2.2020 do
30.4.2020. V uvedené době však žádný subjekt nepodal žádost o pronájem DS pro předškolní či školní
vzdělávání. Předsedajícího navrhl, aby zastupitelstvo rozhodlo o ukončení činnosti DS k 31.8.2020 na
adrese Řídeč č. 307 a uvedený objekt dlouhodobě nepronajímala. Objekt využívat pro potřeby svých
občanů či zájmových spolků nebo zázemí pro děti předškolního věku z jiných MŠ při výletech do přírody
v okolí obce na základě objednávky. Cena zapůjčení objektu DS se zajištěním pitného režimu pro děti
(7.00 – 16.00 hodin) za částku 600,- Kč od 1. 9. – 30.4. a za částku 400,- Kč od 1.5. do 31.8.).
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 3/8/2020 Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje:
1. Ukončení činnosti DS Řídeč k 31. 8. 2020 na adrese Řídeč č. 307 jehož zřizovatelem je obec.
2. Objekt DS dlouhodobě nepronajímat. Objekt využívat pro potřeby svých občanů či zájmových spolků
nebo zázemí pro děti předškolního věku z jiných MŠ při výletech do přírody v okolí obce na základě
objednávky. Cena pronájmu objektu DS se zajištěním pitného režimu pro děti na jeden den (7.00 –
16.00 hodin) za částku 600,- Kč v období 1. 9. - 30. 4. a za částku 400,- Kč v období 16. 5. - 31. 8..
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/8/2020 bylo schváleno.
--------------------------------------------------

BOD č. 9 Projednání návrhu Dodatku smlouvy č. 4/2020 s Marius Pedersen a.s. - předsedající
Předsedající seznámil s Dodatek č. 4 smlouvy na úpravách cen za likvidaci separovaných odpadů u
plastů 1.600,- Kč/tuna + DPH, u papíru 800,- Kč/tuna + DPH a 4.8% u ostatních komodit. Dále seznámil
přítomné s postojem Mikroregionu a doporučením schválit navýšení pouze o 2,8% z průměrné míry
inflace.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 3/9/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč:
1. Neschvaluje Návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou Marius Pedersen a.s. provozovna
Šternberk, Uničovská 2250/64 ze dne 31. 3. 2020 dle předloženého návrhu.
2. Schvaluje navýšení cen o průměrnou roční inflaci ve výši 2,8 % u všech položek, mimo bodu 3.2
Zneškodnění (recyklace).
3. Pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo dle schválení zastupitelstvem obce
s účinností od 1. 6. 2020.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/9/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------------------

BOD č. 10 Projednání Rozhodnutí starosty obce č. 2-4/2020 Dne 1. 4. 2020 vydal starosta obce Rozhodnutí č. 2/2020 o odkladu platby nájemného včetně záloh za
služby ve výši 100% provozovně Hostince U Zlatého potoka na adrese Řídeč č. 276 nájemci N. V., bytem
Mladějovice č. xxx pro měsíce duben a květen 2020 – měsíčně 4.800,- Kč.
Dne 1.4.2020 bylo vydáno Rozhodnutí č. 3/2020 o odkladu platby nájemného včetně záloh za služby
nájemci obecního bytu V. L., bytem Řídeč č. xxx – byt č. x na měsíce duben a květen 2020 – měsíčně
ve výši 1.880,- Kč.
Dne 3. dubna 2020 vydal starosta obce Rozhodnutí č. 4/2020 o odkladu splátek za péči o dítě v dětské
skupině Řídeč II za měsíce duben a květen 2020 z důvodu uzavření DS jako prevenci proti šíření
onemocnění COVID-19. Měsíčně je udržovací poplatek ve výši 750,- Kč. Týká se to celkově rodičů 5 dětí.
Uvedený odklad splátek je odůvodnitelný zájmem obce o zachování dostupnosti služeb v obci, podpory
podnikajících osob, které jsou ohroženy nepříznivou situací tím, že nemohou podnikat a v případě
uzavření restauračních zařízení se jedná o jejich jediný zdroj příjmů. U rodičů dětí z DS je odklad splátek
odůvodnitelný podpořit mladé rodiny s dětmi v době platnosti nouzového stavu na území ČR a
zmírnění finanční zátěže rodin.
Předsedající podal návrh na prominutí splátek nájmů a udržovacího poplatku rodičům za péči v dětské
skupině za období duben a květen 2020 u Rozhodnutí starosty obce č. 2-4/2020.
O jednotlivých úlevách v podobě prominutí nájemného a poplatku za péči o dítě navrhl hlasovat
jednotlivě.
Dotazy a připomínky: ČZO: Ing. I. K.
Navrhl Usnesení č. 3/10/2020
Odložit odklad splátek kompletně u všech rozhodnutí, se splatností do konce roku 2020.
Hlasování: Pro: 1 Proti: 6 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/10/2020 dle návrhu Ing. I. K. nebylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/10/2020 dle předsedajícího:
Zastupitelstvo obec Řídeč schvaluje
1. Prominutí čistého nájemného pronajímateli Hostince u Zlatého potoka na adrese Řídeč č. 276 N.V.,
bytem Mladějovice č. xxx, IČ: 03472213 za měsíce duben a květen 2020 v celkové výši 5000,- Kč,
poplatky za služby neprominout, tyto je nájemce povinen uhradit pronajímateli nejpozději
k 31.12.2020 v celkové výši 4.600,- Kč.
Odůvodnění: Zájem obce o zachování dostupnosti služeb v obci, podpory podnikajících osob, které
jsou ohroženy nepříznivou situací, v tomto případě uzavření hostince dle vládního nařízení v době
nouzového stavu, nájemce však nemá hostinskou činnost jako hlavní předmět svého podnikání nebo
jediný zdroj příjmů.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0
2. Prominutí čistého nájemného nájemníkovi V. L. z bytu č. x na adrese Řídeč xxx za měsíce duben a
květen 2020 v celkové výši 3.002,- Kč. Poplatky za služby neprominout, tyto je nájemce povinen
uhradit pronajímateli nejpozději k 31.12.2020 v celkové výši 758,- Kč.
Odůvodnění: V. L. je živnostník, který byl postižen nepříznivou situací nouzového stavu, kdy jako
provozovatel hostince v obci Komárov musel provozovnu uzavřít na základě vládních nařízení a tato
živnost je jeho jediným zdrojem příjmů, dále z důvodu podpory podnikajících osob.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 1
3. Prominout rodičům pěti dětí, kteří mají s Obcí Řídeč uzavřenou Smlouvu na poskytování služeb za
péči o dítě v Dětské skupině Řídeč II udržovací poplatek ve výši 750,- Kč měsíčně, za měsíce duben a
květen 2020. Celkově ve výši 7.500,- Kč všichni.
Odůvodnění: Rodiče dětí byli postiženy nepříznivou situací, kdy byla DS Řídeč II uzavřena zřizovatelem
Obcí Řídeč dne 16.3.2020 z důvodu prevence proti šíření onemocnění COVID-19 a tudíž nemohou
čerpat práva dle uzavřené smlouvy, dále chce tímto obec podpořit mladé rodiny s dětmi v době
platnosti nouzového stavu na území ČR a zmírnění finanční zátěže rodin.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce schválilo prominutí nájemného mimo poplatků za služby pod bodem č. 1 a č. 2
usnesení 3/10/2020 (N. V. a V. L.) s tím, že poplatky za služby jsou povinni uhradit do 31.12.2020, a
schválilo prominutí udržovacího poplatku rodičům dětí v DS Řídeč II dle bodu 3 usnesení č. 3/10/2020.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 3/10/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------Bod č. 11 Projednání investice rekonstrukce vytápění obecních bytů Řídeč č. 304 - předsedající
Předsedající seznámil s rozpočtem projektové dokumentace na rekonstrukci vytápění obecních bytů.
Dle zpracované projektové dokumentace jsou předpokládané náklady na rekonstrukci vytápění ve výši
2,6 mil. korun což je cca 433 tis. Kč na jednu jednotku.
Vzhledem k předpokládaným nákladům a návratnosti výdajů za rekonstrukci topení navrhl, aby
zastupitelstvo uvedenou investiční akci neschválilo a investicí či jiným řešením nakládání s majetkem
obce - obecních bytů se zabývalo v roce 2021.

Dotazy a připomínky:
ČZO: J. M. – reakce na stanovisko Ing. I.K. k problematice obecního majetku a návrhu na zpracování
studie o stavu obecních budov, vytápění, energií a hospodaření s vodou.
ČZO: Ing. I. K. – Obhajoba nechat zpracovat komplexně studii o stavu budov v majetku obce a návrh
na řešení.
Občan B. K. – vyjádření k nájemnému a názor, proč ponechat bytový dům ve vlastnictví obce.
ČZO: Ing. J. O. – stanovisko k nákladům studie + další PD navýšení o cca 40% za dva roky.
Krátká diskuze mezi všemi členy zastupitelstva a přítomnými občany k investicím do rekonstrukcí
obecního majetku a ceně nájmů v obecních bytech.
Návrh na usnesení Ing. I. K.
Návrh usnesení č. 3/11/2020
zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje zpracování studii na komplexní řešení stavu obecních budov
z hlediska vytápění, energií, hospodaření s vodou z hlediska oprav a rekonstrukcí.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 1
Usnesení č. 3/11/2020 nebylo schváleno.
----------------------------------------------------Návrh usnesení předsedajícího
Návrh usnesení č. 3/11/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Neschvaluje investiční akci na rekonstrukci vytápění obecních bytů – Řídeč č. 304 dle zpracované
projektové dokumentace a rozpočtu firmou LOCO s.r.o. Bohuňovice v roce 2020 vzhledem k vysokým
nákladům na rekonstrukci a návratnosti investic.
2. Doporučuje přesunout rozhodnutí k problematice vytápění obecních bytů či jiné řešení v oblasti
nakládání s majetkem obce na rok 2021.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/11/2020 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 12 Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení
s ČEZ distribuce a.s. (budovy Řídeč č. 304) - předsedající
Seznámil předsedající. Jelikož pod bodem č. 11 zastupitelstvo neschválilo investici do vytápění
obecních bytů pro rok 2020 dle zpracované PD, navrhl neschválit podpis budoucí smlouvy s ČEZ.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 3/12/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč
Neschvaluje uzavření a podepsaní Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo
20_SOBSO1_4121623207 na odběrném místě Řídeč č. 304 mezi Obcí Řídeč a ČEZ distribucí a.s. Děčín
vzhledem k tomu, že se rozhodnutí o rekonstrukci vytápění obecních bytů přesouvá na rok 2021 dle
usnesení č. 3/11/2020.
Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/12/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------------

BOD č. 13 Diskuze
ČZO: Bc. J. M. – seznámil s vyúčtováním dětského karnevalu ze začátku měsíce března 2020, seznámil
s plánem dalších kulturních akci v souvislosti s aktuálním stavem ve vývoji s onemocněním COVID-19 a
poděkoval za fungování obce v době nouzového stavu a odpovědnosti občanů s nošením ochranných
prostředků. Poděkoval i provozovatelce místního obchodu s potravinami paní P.P., která byla v době
nouzového stavu v první linii.
Občan J. V. – dotaz k Petici na T-Mobile a upomínkové předměty obce.
Předsedající: Bude řešeno v následujícím období po skončení nouzového stavu
Občan B. K. – Budova č. 304 – dotaz na opravu střechy – je rezavá.
Předsedající: Věc bude řešena v příštím roce podle rozhodnutí zastupitelstva, drobné opravy budou
prováděny průběžně.
ČZO: Ing. I. K. – V obci Řídeč se usadil na Račím potoce BOBR EVROPSKÝ – poukázal na to, aby ho
nechali občané v klidu a případně se mu nebořila hráz. Okolí bude monitorováno IŽP sledovacím
zařízením. Předsedající doplnil, že hovořil s pracovníkem Inspekce životního prostřední, v současnosti
se bobr přemístil na rybník. V případě vzniku škod obci či Pasece zemědělské a.s. se bude žádat o
kompenzace ze strany IŽP.
Občan Ing. M. R. – poukázal na to, že i v ostatních obcích či městech zastupitelstva odpouští vzhledem
k nouzovému stavu a uzavření provozoven nájemné a považuje rozhodnutí zastupitelstva za správné.
Sdělil své stanovisko ke stavu majetku obce s tím, že se nedá z rozpočtu obce vše opravit najednou ani
s dotacemi.
Ukončení dne 15. 5. 2020 v 18.40 hodin.
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva vyhotovil:
dne 19. 5. 2020
Jaroslav Míča v.r.

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová

dne 21. 5. 2020
Jaroslava Blahová v.r.

Věra Vojkovská

dne 21. 5. 2020
Věra Vojkovská v.r.

Dne 21. 5. 2020

Jaroslav Míča v.r.
starosta

