ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 4/2020
konané dne 10. 6. 2020
v Hostinci U Zlatého potoka – Řídeč č. 276
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 10.6.2020 v 18.00 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: --Zasedání zastupitelstva je konáno v souladu stanoviska MV ČR ze dne 15.5.2020 a dále v souladu s MO
MZ ČR ze dne 25.5.2020 pod Č. j.: MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN s účinností od 26.5.2020 do
odvolání a usnesením vlády ČR č. 580 ze dne 25.5.2020.
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož 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 1.6.2020.
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 změny Společenské smlouvy VHS Sitka s.r.o.
3. Projednání prodeje části pozemku p.č. 134 k.ú. Řídeč o výměře 7m2
4. Zápis KV č. 1/2020
5. Informace z obce
6. Schválení Příkazní smlouvy – technického dozoru stavby Oprava MK
7. Zápis FV č. 2/2020
8. Poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva obce a peněžitý dar členům Kriz. štábu
obce
9. Diskuze
Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
ČZO: J. M.
Navrhl bod č. 9 Schválení zařazení správního obvodu obce Řídeč do území působnosti MAS
Šternbersko o.p.s. na programové období 2021-2027, bod č. 10 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. 4/2020 dle návrhu
předsedajícího, včetně doplňujícího bodu č. 9, bod č. 10 bude diskuze.
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 – samostatný bod jednání č. 3
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. 4/1/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------------------

BOD č. 2 – Schválení změny Společenské smlouvy VHS Sitka - starosta
Ředitel VHS Sitka s.r.o. zaslal návrh usnesení ve věci vkladů Obce Hlásnice do společnosti VHS SITKA na
VH VHS Sitka dne 11. 6. 2020. Změnou obchodních podílů se změní i společenská smlouva VHS SITKA
a k tomu je nutné schválení zastupitelstvem.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 4/2/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje změnu Společenské smlouvy VHS SITKA, s.r.o., IČ 471 50 891, se
sídlem Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, spočívající ve změně obchodních podílů ve společnosti
z důvodu peněžitého a nepeněžitého vkladu společníka Obce Hlásnice v celkové výši 2.663.460,- Kč dle
důvodové zprávy a ukládá zástupci Obce Řídeč na valné hromadě hlasovat pro předložený návrh.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 3 Projednání prodeje části pozemku p. č. 134 o výměře 7m2 – předsedající
Dne 18.5.2020 podal na ObÚ Řídeč žádost o odkoupení části pozemku p.č. 134 o výměře 7 m2
pan J.O., bytem Řídeč č. XXX. Obec Řídeč zveřejnila dle zákona o obcích záměr o odprodeji
části pozemku p. č. 134 k. ú. Řídeč v době od 13.5.2020 do 31.5.2020 tak, aby se k záměru
mohly vyjádřit zájemci a předložit své návrhy. Starosta seznámil zastupitelstvo s náklady pro
nového nabyvatele části pozemku nově p.č. 134/2 k.ú.

Připomínka a dotazy:
ČZO: Ing. J. O. vyjádřil nesouhlas s odprodejem vzhledem k chování žadatele vůči obci a aroganci
v žádosti.
Krátká diskuze zastupitelů ve věci prodeje pozemku žadateli.
Návrh na usnesení č. 4/3/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 134 v k. ú. Řídeč o výměře 7 m2 dle zpracovaného GP č. 309 17/2019 (nově p.č. 134/2 k.ú. Řídeč) panu J. O., bytem Řídeč č. XXX za celkovou částku 6.787,- Kč (za
pozemek částku 88,-Kč/1m2 616,- Kč a zpracování GP 6.171,- Kč. Cena je stanovena jako cena v čase a
místě obvyklá. Ostatní náklady spojené s Návrhem vkladu, ověření podpisu a daň z nabytí jdou na vrub
nabyvatele.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/3/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Bod č. 4 – Zápis Kontrolního výboru č. 1/2020 – Ing. I. K. – předseda KV
S provedenou kontrolou KV č. 1/2020 seznámil Ing. I. K. – předseda KV.
Návrh na usnesení č. 4/4/2020 – Ing. I. K.
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí zápis Kontrolního výboru č.1/2020, souhlasí se záměrem
Kontrolního výboru obce zkontrolovat hospodaření s pozemky obce a ukládá starostovi obce:
- opravit správná data účinností předpisů obce na internetových stránkách obce
- seřadit platné dokumenty chronologicky
- na internetových stránkách umístit všechny vyhlášky obce mezi vyhlášky obce a
ostatní dokumenty mezi ostatní dokumenty
- u všech dokumentů uvést jejich účinnost
- ukládat zápisy z VZZO na internetové stránky v PDF formátu
- přepracovat Požární řád obce z roku 1994, tak aby odpovídal současným potřebám
- vysvětlit dřívější sejmutí oznámení č. 17.“

Dotazy a připomínky:
ČZO: J. M. – starosta obce se za kontrolovaného (Obec Řídeč) vyjádřil k Zápisu č. 1/2020 ze dne
5.6.2020 a podal protinávrh usnesení.
Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu usnesení č. 4/4/2020.
Návrh na usnesení č. 4/4/2020 (J. M.)
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Bere na vědomí Zápis z KV č. 1/2020 ze dne 5.6.2020 bez přijatých opatření, kdy byla všechna
kontrolní zjištění kontrolovaného orgánu odstraněna a sjednána náprava.
2. Vyjadřuje souhlas s tím, aby kontrolní výbor provedl v roce 2020 kontrolu hospodaření s pozemky
v majetku Obce Řídeč.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/4/2020 bylo schváleno.
Jelikož byl přijat protinávrh usnesení přednesený starostou obce Jaroslavem Míčou, nebylo již
v hlasování o návrhu usnesení Ing. I. K. pokračováno.
-------------------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
Informace o stavu finančních prostředků obce k 1.6.2020.
Informace VH Mikroregionu Šternbersko – Pohořany – za obec starosta.
Informace o PASPORTECH na veřejné osvětlení a komunikace v obci.
Informace plánovaném školení ve Šternberku - Správní řád 11. 6.2020 za obec starosta.
Informace VH VHS Sitka 11.6.2020 – za obec bude zastupovat ČZO: V. V..
Informace o podpisu Dodatku č. 4 s MP a.s. Šternberk od 1.6.2020.
Informace o chystané kontrole z ORP a HZS na kriz. řízení dle z.č. 255/2012 Sb. dne 22.6.2020.
Informace o prodloužení služby Hlášení rozhlasu.cz – automaticky s f. Urbitech.
Informace o třídění odpadů z EKOKOMU za rok 2019.
Informace z SMS ČR o dopise předsedovi vlády o změně legislativy v odpadech a ek. dopady na obce.
Informace o poskytnutí finančního daru v částce 5.000,- Kč za Obec Řídeč pro nejvíce postiženou Obec
Šumvald bleskovou povodní z 7.6.2020. K finančnímu daru se připojila společně i Obec Komárov
5.000,- Kč, Obec Mladějovice 20.000,- Kč a Obec Babicemi 10.000,- Kč. Poděkování patří klukům
s JSDH Řídeč Ing. M. Ž., L. M. a D. M., kdy je M. Ž v KŠ za HZS Ol.K. a členové JSDH byli pomáhat dne
8.6.2020 v Břevenci a následně v Šumvaldě. Poděkování patří i všem ostatním dobrovolníkům, kteří
z naší obce pomáhají či pomohli lidem v postižené oblasti Uničovska. Dne 10.6.2020 Obec Řídeč
vyhlásila materiální sbírku pro občany Šumvaldu a Břevence, kteří byli postiženy asi nejvíce a požádal
občany pokud je to v jejich silách o čistící prostředky, ručníky, utěrky, toaletní papír, stěrky, kyblíky,
hadry, balené vody, ruční nářadí, trvanlivé potraviny, rukavice atd.. Ti lidé přišli úplně o všechno. Sbírka
se uskuteční dne 13.6.2020 v době 08.00-11.00 hodin v Hasičské zbrojnici.
ČOZ: Bc. J. M. informoval o situaci v obci Šumvald, kde byl pomáhat s kamarády 9.6.2020 a 10.6.2020
u babičky jejich spolužačky.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 4/5/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/5/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 6 – Schválení Příkazní smlouvy na technický dozor stavby Oprava MK – větev č. 3 předsedající
Starosta informoval o cenové nabídce na technický dozor stavby Oprava MK v obci Řídeč – větev č. 3
od Ing. G.. Konečná vyjednaná částka ve výši 39.930,- Kč. Ing. G. zpracovával projektovou dokumentaci
a bude dohlížet na bezproblémový průběh stavby. Zastupitelstvu dávám návrh na uzavření Příkazní
smlouvy, kterou zastupitelé obdrželi e-mailem.
Dotazy a připomínky: ---

Návrh na usnesení č. 4/6/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Příkazní smlouvu na technický dohled na stavbu - Oprava místní
komunikace v obci Řídeč – větev č. 3 mezi Obcí Řídeč a Ing. R. G., IČ: 04088620, Sobáčov XX, 783 21
Mladeč ve výši 39.930,- Kč včetně DPH. Pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/6/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------BOD č. 7 – Zápis z FV č. 2/2020 - J. B. – předsedkyně FV
S provedenou kontrolou FV č. 2/2020 ze dne 27.5.2020 seznámila J. B. – předsedkyně FV.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 4/7/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Zápis FV č. 2/2020 ze dne 27.5.2020 bez přijatých opatření.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.4/7/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 8 Poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva obce a peněžitý dar členům
Kriz. štábu obce - předsedající
S návrhem na odměny pro všechny členy KŠ obce seznámil starosta i s odůvodněním, které musí být
obsaženo i v usnesení zastupitelstva.
Navrhl peněžitý dar pro členy KŠ obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce:
V Ž. ml. – veliteli JSDH Řídeč ………………… 4.000,- Kč
L. M. – členovi SDH ČMS Řídeč …………….. 4.000,- Kč
Poskytnutí mimořádné odměny, členům zastupitelstva dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. a současně
členům KŠ obce ve výši jednonásobku odměny, která jim náleží za výkon jimi zastávané funkce
v zastupitelstvu měsíčně.
J. M. – starosta obce ………………………………………… 25.775,- Kč
Bc. J. M. – předseda KPMZ ……..………………….….. 2.410,- Kč
V. Ž. st. – člen zastupitelstva ………………..…………
550,- Kč
Dotazy a připomínky:
ČZO: J.M., V. Ž. a Bc. J. M. splnili svoji povinnost dle § 83 odst. 2 zákona o obcích tím, že sdělil, že
projednávaná věc týká jejich osob.
Návrh na usnesení č. 4/8/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje:
1. peněžitý dar pro členy KŠ obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce:
V. Ž. ml. – veliteli JSDH Řídeč ………………… 4.000,- Kč
L. M. – členovi SDH ČMS Řídeč …………….. 4.000,- Kč
2. Poskytuje mimořádnou odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb.
a současně členům KŠ obce ve výši jednonásobku odměny, která jim náleží za výkon jimi zastávané
funkce v zastupitelstvu obce měsíčně.
J. M. – starosta obce …………….……… 25.775,- Kč

Bc. J. M. – předseda KPMZ ……………….….. 2.410,- Kč
V. Ž. st. – člen zastupitelstva ……….………… 550,- Kč
Odůvodnění: Celý krizový štáb obce plnil úkoly, které byly nutné k zajištění fungování obce v době
nouzového stavu v souvislosti s výskytem virového onemocnění COVID-19 na území ČR, kdy zajišťovali
dopravu dezinfekčních prostředků z ORP, dovoz ochranných prostředků, následné přerozdělování a
distribuci ochranných prostředků a dezinfekcí občanům obce, zajišťovali nákupy pro seniory, distribuci
pytlů na tříděný odpad pro občany, scházeli se na jednáních KŠ, komunikovali s občany obce a předávali
informace ke krizovým opatřením a vládním nařízením a plnily další úkoly, vše na úkor svého volného
času a v některých případech i svými soukromými vozidly. Starosta obce jako neuvolněný člen
zastupitelstva zpracovával sám bez další administrativní síly veškeré písemnosti související s nouzovým
stavem, informoval pravidelně občany obecním rozhlasem o platných nařízeních vlády a mimořádných
krizových opatřeních, aktualizoval písemnosti na úřední desce, vývěsce, web. stránkách obce a
zajišťoval bezproblémový chod obce v době nouzového stavu.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/8/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 9 - Schválení zařazení správního obvodu obce Řídeč do území působnosti MAS
Šternbersko o.p.s. na programové období 2021-2027 - předsedající

MAS Šternbersko o.p.s. požádalo o projednání zařazení území obce Řídeč do působnosti MAS
Šternbersko o.p.s. pro programové období EU 2021-2027.
Dotazy a připomínky:
ČZO Ing. I. K. - ocenil práci MAS Šternbersko pro obce, podnikatele a další subjekty.
Návrh usnesení č. 4/9/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje zařazení správního území obce Řídeč do území působnosti MAS
Šternbersko o. p. s. na programové období 2021-2027.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/9/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 10 – diskuze
ČZO: J. O. – otevřel diskuzi ohledně problematiky jízdárny „Koně Řídeč“, prašnosti, dodržování OZV č.
03/2013 o volném pohybu psů, koní a ovcí na veřejném prostranství obce Řídeč.
Starosta - informoval o jednání s dědici jízdárny Koně Řídeč ze dne 28.5.2020 a korespondenci s jednou
stěžovatelkou na provoz jízdárny „Koně Řídeč“.
Občan B. K. – dotaz, proč je cedule na cestě k lesu z točny autobusu.
Starosta – nejedná se o komunikaci z hlediska zápisu v KaN, ale o manipulační prostor obce, ceduje je
pouze informativního charakteru.
ČZO: V. V. – požádala, zda by nebylo možné na stránkách obce dát odkaz na HZS Ol. kraje na
nahlašování pálení suchých rostlinných materiálů. Poděkovala obci za letecké snímky obce, které
dostali zastupitelé.
Starosta – odkaz na nahlášení pálení se pokusí dát na webové stránky obce, Letecké snímky s
významnými body v obci budou taktéž umístěny na stránky obce.

ČZO: Ing. I. K. – informace k odpadům – skládkování SKO do roku 2028 – informace k bytovému domu
a možném čerpání dotace na rekonstrukci.
Starosta – z odkazů na dotace, které byly zaslány Ing. I. K. na obec nebyla žádná využitelná pro obec
z hlediska podmínek dotací z OŽP či IROP. Přicházela v úvahu pouze Zelená úsporám, kde podmínky
neřeší situaci s obecní budovou č.p. 304.
Starosta – dotaz na ČZO: Ing. I. K. – jak dalece je zpracována informace o případné změně dodavatele
energií obci tak, aby obec mohla uzavřít smlouvu s dodavatelem „zelené energie“ a jaké to bude mít
výhody pro obec. Informace o dodavatelích byla předána před dvěma měsíci. ČZO: I. K. – nemá ještě
veškeré informace od ČEZ. Připraví informaci na příští VZZO.
ČZO: Bc. J. M. – požádal zastupitelstvo o názor na chystanou akci - Dětský den dne 27.6.2020.
Doporučení zastupitelstva – Dětský den odložit s ohledem na dodržování MO ze strany MZ ČR.
bez dalších dotazů či připomínek. Starosta poděkoval občanům za účast na VZZO.
Ukončení dne 10. 6. 2020 v 19.25 hodin.

Zápis ze 4. Veřejného zasedání zastupitelstva vyhotovil:
dne 15. 6. 2020
Jaroslav Míča v.r.

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová

dne 15. 6. 2020
Jaroslava Blahová v.r.

Věra Vojkovská

dne 15. 6. 2020
Věra Vojkovská v.r.

Dne 15. 6. 2020

Jaroslav Míča v.r.
starosta

