OBEC ŘÍDEČ, Řídeč č. 276, 785 01 Šternberk
Přijatá usnesení ze 5. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč
ze dne 23. 7. 2020

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu J. B.. a V.Ž., zapisovatele
J. M..
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
---------------------------------Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 5/2020 dle návrhu
předsedajícího, včetně doplnění bodu č. 5,6,7 a bod č. 8 bude diskuze.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
---------------------------------BOD č. 1 Návrh usnesení č. 5/1/2020 Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o
průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/1/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------BOD č. 2 Návrh usnesení č. 5/2/2020 Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o
rozpočtovém opatření č. 3/2020.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2/2020 bylo schváleno.
--------------------------------------------------BOD č. 3 Návrh usnesení č. 5/3/2020 Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje REVOKACI usnesení č. 4/3/2020 ze dne 10.6.2020 § 41 zák. č. 128/2000 Sb. týkajícího se
schváleného odprodeje části pozemku p. č. 134 v k. ú. Řídeč o výměře 7 m2 žadateli panu XY, bytem
Řídeč č. XXX, z důvodu obstrukcí a neochoty ze strany žadatele respektovat náklady obce spojené
s prodejem části uvedeného pozemku p. č. 134.
2. Pověřuje starostu obce k zajištění nápravy k neoprávněnému užívání části pozemku p. č. 134 o
výměře 7 m2, dle GP č. 309-17/2019 tak, aby nevznikla obci škoda neoprávněným užíváním uvedené
části pozemku, který neoprávněně zabírá pan XY za svojí vstupní bránou.
3. Ukládá starostovi obce zveřejnit záměr na odprodej části pozemku p. č. 134 o výměře 7 m 2, dle GP
č. 309-17/2019, tak aby obec získala zpět náklady již vynaložené.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/3/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 4 Návrh usnesení č. 5/4/2020 Zastupitelstvo obce Řídeč

1. Schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3 zahrada o výměře 8 m2, části pozemku
parc. č. 28 ost. pl. o výměře 115 m2, části pozemku parc. č. 138 ost. pl. o výměře 16 m2, části
pozemku parc. č. 143 ost. pl. o výměře 128 m2 a části pozemku parc. č. 134 ost. pl. o výměře
7 m2, vše dle geometrického plánu č. 315-200/2019 ze dne 7. 10. 2019 pozemky parc. č. 3 díl
„n“ o výměře 8 m2, parc. č. 28 díly „p+q“ o výměře 115 m2, parc. č. 138 díl „t“ o výměře 16
m2, parc. č. 143 díl „s“ o výměře 128 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 527/4 o
výměře 3 352 m2, a pozemek parc. č. 134/4 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Řídeč a vlastnictví obce
Řídeč, Řídeč 276, IČO: 60799692, 785 01 Šternberk do vlastnictví Olomouckého kraje IČ
60609460, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., IČ: 70960399, Lipenská
753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany, dle zveřejněného záměru Obce Řídeč dle § 39 zák. č.
128/2000 Sb. na úřední desce Ob.úřadu Řídeč od 7.7.2020 – 23.7.2020.
2. Pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/4/2020 bylo schváleno.
--------------------------------------------------BOD č. 5 Návrh usnesení č. 5/5/2020 Návrh na usnesení č. 5/5/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Nesouhlasí s konáním plánované akce Rally Morava 2020 a Stanoviskem Lesů ČR s.p. Hradec
Králové na katastru obce Řídeč, z důvodu, že RZ Rally Morava vede Přírodním parkem Sovinecko, kdy
akce přestavuje velikou ekologickou zátěž a je v rozporu s ustanovením zákona o ochraně přírody a
krajiny. Plánovaná trasa akce vede v blízkosti II. ochranného pásma vodního zdroje pro obce ŘídečKomárov-Mladějovice, kdy v případě úniku hrozí nebezpečí negativního dopadu na jakost vody pro
obyvatele a tato akce není ani v souladu s veřejným zájmem, jelikož k.ú. Řídeč je především
vyhledávanou klidovou oblastí spojenou s pěší turistikou a cykloturistikou. Plánovaná akce by výrazně
poškodila veřejný zájem v péči o volně žijící živočichy, které jsou ze zákona o myslivosti zvěří, kdy byla
zvěř v průběhu několika let neúměrně zatěžována těžbou a svozem kalamitního a kůrovcového dříví
v naší lokalitě.
2. Schvaluje dočasnou uzavírku Místní komunikace na p. č. 527/2 k.ú. Řídeč v majetku Obce Řídeč
zapsané na LV 10001 Katastrálního úřadu Olomouckého kraje ve dnech 10.10.2020 – 11.10.2020
z důvodu částečné opravy MK zničené svozem kalamitního a kůrovcového dříví a vydání Rozhodnutí o
uzavírce MK na p. č. 527/2 k.ú. Řídeč.
3. Ukládá starostovi obce zaslat stanovisko zastupitelstva obce dotčeným orgánům státní správy
v termínu do 10. 8. 2020.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/5/2020 bylo schváleno.
--------------------------------------------------BOD č. 6 Návrh usnesení č. 5/6/2020 Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/6/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 7 Návrh usnesení č. 5/7/2020 Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje změnu ve Strategickém
plánu rozvoje obce Řídeč na období 2018-2022 v Úvodu a čl. 1 doplnit:

 Podpora činnosti JSDH (JPO5) Řídeč, rekonstrukce Hasičské zbrojnice, modernizace
vybavení klubovny JSDH a materiální zajištění členů JSDH pro výkon služby. Schválením
změny SP ze dne 23.7.2020 se doplňuje SP schválený dne 27.1.2020.
Ostatní ujednání ze Strategického plánu rozvoje obce Řídeč ze dne 27. 1. 2020 zůstávají stejná.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/7/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Zápis z 5. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč ze dne 23.7.2020 bude vyhotoven do 10 dnů
od skončení zasedání zastupitelstva obce a k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Řídeč
dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, obecním zřízení.
V Řídeči dne: 24. 7. 2020
Jaroslav Míča v. r.
starosta

Na úřední desce Obecního úřadu Řídeč:
Vyvěšeno dne: 24. 7. 2020
Sejmuto dne :

2020

