ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 5/2020
konané dne 23.7.2020
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 23.7.2020 v 18.05 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Ing. Jaroslav Okrajek, Ing. Ivo Kropáček, Ing.
Jakub Míča, Věra Vojkovská, Vladimír Žouželka
Přítomno: 6 ze 7
Omluveno: 0, Neomluveno: ČZO: Jaroslava Blahová
(Při projednávání bodu č. 3 v 18. 10 hodin se dostavila ČZO: Jaroslava Blahová)
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva. Od 18.10 hod. přítomnost všech členů zastupitelstva obce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 15.7.2020.
Návrh ověřovatelů zápisu: Vladimíra Žouželku a Věru Vojkovskou
Návrh na zapisovatele: Jaroslava Míču
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu Vladimíra Žouželku a
Věru Vojkovskou, zapisovatele Jaroslava Míču.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Informace o RO č. 3/2020
3. Revokace Usnesení č. 4/3/2020 ze dne 10.6.2020 odprodej části pozemku p.č. 134 k.ú. Řídeč
4. Schválení bezúplatného převodu části obecních pozemků na OlK.
5. Informace z obce
6. Diskuze
Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
ČZO: J. M. – předsedající
Navrhl bod č. 5 Informace k Rally Morava a chystaná uzavírka místní komunikace p.č. 527/2 k.ú.
Řídeč, Bod č. 6 Informace z obce a Návrh bodu č. 7 Změna Strategického rozvojového dokumentu
obce Řídeč (SP), bod č. 8 diskuze.
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. 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 Nesplněné úkoly z minulých období – předsedající
Převod pozemků uvnitř obce z KÚ na obec – úkol trvá (samostatný bod jednání č. 4).
Odprodej části pozemku p. č. 134 – nesplněno, samostatný bod jednání (bod 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.
Hlášení pálení odkaz na HZS (V. V.) na stránkách ve spodní liště odkaz na HZS – splněno.
Ostatní úkoly jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --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 – Informace o RO č. 3/2020 - starosta
Starosta seznámil z RO č. 3/2020 k 20.5.2020,
RO č. 3/2020 Příjmy: 43.140,- Kč

Výdaje: 43.140,- 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. 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 Revokace Usnesení č. 4/3/2020 ze dne 10.6.2020 odprodej části pozemku p.č.
134 k.ú. Řídeč – předsedající
(V 18.10 hodin se dostavila na jednání zastupitelstva ČZO J. B., při projednávání bodu č.3).
Dne 10. 6. 2020 na 4. Veřejném zasedání zastupitelstva obce Řídeč se projednávala žádost o odkoupení
části pozemku p. č. 134 k.ú. Řídeč v majetku obce Řídeč o výměře 7 m2, žadateli J. O., Řídeč č. XXX.
Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku dle návrhu za celkovou částku 6.787,- Kč ( 616,- Kč za

pozemek a za zpracovaný GP 6.171,- Kč). Dne 29.6.2020 se dostavil žadatel na ObÚ, kdy mu byla
předložena kupní smlouva 3x, geodetické plány 2x, doklad o nákladech obce za zpracovaný GP a Návrh
na vklad do KaN. Žadatel začal spekulovat o tom, zda byl vůbec geodet na místě, proč nebyl u zaměření
přítomen on ani manželé N., proč není ve smlouvě zanesen vodní tok z jeho pozemku, respektive dva
vodní toky. Dále opět argumentoval, že pozemek je jeho a má na to doklad z roku 1972. a Nejvyšší
katastrální úřad mu dal za pravdu, že pozemek je jeho, přičemž obci nepředložil žádné důkazy. Dle
ověření na KaN je pozemek stále ve vlastnictví obce Řídeč, zapsaný na LV č. 10001 Katastrálního úřadu
pro Ol. kraj.
Vzhledem k tomu, že s žadatelem jsou neustálé problémy ve věci odkoupení části obecního pozemku
(již podruhé shledával ve smlouvě a ceně pochybnosti) a neustále argumentujíce domněnkami a
spekulacemi a dále vzhledem ke ztrátě času ze strany starosty obce s marnou přípravou všech
materiálů na prodej části pozemku p. č. 134 k.ú. Řídeč, navrhl starosta obce zastupitelstvu revokaci
usnesení č. 4/3/2020 a uvedený pozemek schválenému žadateli neprodávat. Zaslat zpět žadateli
částku 616,- Kč, kterou převedl na účet obce dne 28.5.2020 ve výpise č. 23/2020 České spořitelny.
Připomínka a dotazy: ---Návrh na 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 J. ., 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 J. O. 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 – Schválení bezúplatného převodu části obecních pozemků na Ol. kraje předsedající.
Dne 7. 7. 2020 bylo DZ doručeno Usnesení zastupitelstva Olk. o bezúplatném převodu majetku –
pozemků ol. kraje ve správě Správu silnic Ol. kraje p.o. na obec, celkově 3.491 m2. Jedná se o pozemky
uvnitř obce kolem komunikací. Na druhou stranu zastupitelstvo Olk. schválilo bezúplatný převod
pozemků z obce Řídeč na Ol. kraj, (Správu silnic Olk. p.o.) o celkově výměře 274 m2. V dané věci byl
zveřejněn záměr obce dle § 39 dle zákona o obcích z. č. 128/2000 Sb. na úřední desce od 7.7. 23.7.2020.
Dotazy a připomínky: --Návrh na 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. Dále schvaluje
bezúplatné nabytí pozemků dle usnesení zastupitelstva Olomouckého kraje na Obec Řídeč o
celkové výměře 3.491 m2 ze dne 22.6.2020 ( viz příloha).
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 Informace k Rally Morava a chystaná uzavírka místní komunikace p.č. 527/2 k.ú.
Řídeč předsedající
Starosta informoval o chystané Rally Morava 2020 – o otevřeném dopise ze strany ŘSD ze dne
12.6.2020, kdy se obec dozvěděla o chystané RZ na území katastru obce Řídeč zcela z jiného zdroje než
od organizátorů - Rally klubu Šternberk. Na základě zaslaného stanoviska obce na OŽP MěÚ Šternberk,
ODSH KÚ Ol. kraje, Rally klubu Šternberk a další proběhlo jednání se zástupci Rally klubu dne 22.6.2020
na ObÚ s místostarostou Ing. O. k chystané RZ dne 10. 10. 2020 od Řídečské hájenky na Vysokou
Roudnou. Informoval o probíhající PETICI PROTI RZ RALLY na sociálních sítích a stanoviscích zástupců
Města Šternberk a sdělení dotčených orgánů.
Starosta sdělil, že RZ Rally se má konat v Přírodním parku Sovinecko, což je z hlediska zák. č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny v rozporu s tímto zákonem. Plánovaná trasa RZ je taktéž plánovaná
v blízkosti II. ochranného pásma vodního zdroje zásobující obce Řídeč-Komárov-Mladějovice. Plánovou
trasou lesem by bylo také porušování zákona o myslivosti, kdy by byla zvěř vystavena neúměrnému
zatížení a zbytečnému stresování, jelikož v posledních několika letech byla neúměrně zatěžována zvěř
svozem kalamitního a kůrovcového dříví z naší lokality. Navíc se v lokalitě Račího potoka na k.ú. Řídeč
v roce 2019 usídlil chráněný živočich Bobr Evropský, kdy průjezd 70-100 závodních vozidel může mít
negativní vliv na jeho působiště.
Obec Řídeč není ze zákona účastníkem řízení ve věci konání Rally Morava. RZ nevede po komunikacích
obce a RZ se nekoná na obecních pozemcích. Dále starosta obce poukázal na naprosto nepochopitelné
kladné Stanovisko Lesů ČR s.p. Hradec Králové k Rally Morava (kdy je požadovaná mimo jiné i
propagace Lesů ČR s naprosto paradoxním textem „Akce …………… se koná na území, které spravuje
státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejte se tady ohleduplně!“). Vzhledem ke
špatnému technickému stavu místní komunikace na p. č. 527/2 k.ú. Řídeč, která je zničena právě
odvozem kůrovcového a kalamitního dříví z lesů Vysoké Roudné, ve správě LČR s.p. navrhl starosta
zastupitelstvu obce opravu této MK a to v období od 10.10.2020 – 11.10.2020, kdy bude Obcí Řídeč
vydáno Rozhodnutí o dočasném uzavření místní komunikace na p. č. 527/2 k.ú. Řídeč. Termín je zvolen
z důvodu minimálního provozu na MK, kdy budou omezeny pouze Lesy ČR a jeden s majitelů
nemovitostí, kdy oba subjekty mohou použít v případě neodkladných cest cestu od Vysoké Roudné.
V současné době má obec zažádáno u dotčených orgánů o stanoviska k chystané uzavírce místní
komunikace. Objízdná trasa k hájence po místních komunikacích v obci nebude možná, protože
současně bude uzavřena i MK na parcele č. 568 a část p. č. 565/5 v k.ú. Řídeč a majetku obce Řídeč
z důvodu probíhající opravy MK – větev č. 3, firmou Strabag a.s. v termínu do 16.11.2020.

Připomínky a dotazy:
Na VZZO se dostavili zástupci Rally klubu Šternberk AČK – kdy proběhla prezentace Rally ze strany
pořadatelů:
- informovali o tom, co musí organizátoři rally splňovat z hlediska zabezpečení bezpečnosti na
uzavřených tratích, přesunu závodních vozidel mezi RZ, zabezpečení v případě nehod,
vybavenost vozidel GPS, kdy jsou informace o rychlosti vozidel mezi RZ při projíždění obcemi i
mimo ně a sankcích ze strany pořadatelů, zabezpečení kritických míst na RZ – zatáčky a
umístění zábran, aby nedocházelo k poškození krajnic.
- Informace o kontrolách ze strany MV ČR na dodržování bezpečnostních pravidel stanovených
MV ČR při pořádání těchto akcí.
- Informace a zkušenosti z ostatních rally na území ČR
- Informace proč nebylo možno zvolit jiné tratě na krajských komunikacích
- Informace o povoleních a vyjádřeních musí mít organizátoři minimálně 30 dnů před konáním
akcí, dosavadní sdělení OŽP MěÚ Šternberk či KÚ OŽP nejsou závazné a nemají charakter
Rozhodnutí či stanoviska, jsou pouze informativní.
Dotazy ze strany členů zastupitelstva obce:
- Z pohledu etologie a ochrany zvěře před nežádoucími vlivy a možnost jejího přirozeného
úkrytu v lesích, které jsou již tak zdevastované povětrnostními vlivy, kůrovcovou a kalamitní
těžbou.
- Z pohledu vydaných povolení či stanovisek dotčených orgánů k chystané motoristické akci na
neveřejných komunikacích, jak budou postupovat v případě negativních vyjádření ze strany
kompetentních orgánů
- Jaká jsou již vydaná stanoviska a vyjádření k plánovaným trasám RZ rally.
Dotazy a připomínky ze strany ze strany občanů:
- Proč se má ničit příroda v Přírodním parku Sovinecko a nesmyslnost naplánování tras RZ.
- Poukázáno na to, že obec Řídeč a okolí je vyhledávanou klidovou oblastí z hlediska turistiky
- Poukázáno na to, proč si občané zvolili právě bydlení v obci Řídeč, nejen z pohledu krásné
přírody a klidu, ale i z hlediska kvality zdravého bydlení v jedné z nejkrásnější obci
Olomouckého kraje.
Připomínky a stanovisko pronajímatele Řídečské honitby ve vztahu ke zvěři – pan T.:
- Nesouhlasí s konáním RZ v honitbě, za kterou platí nájmy a hradí škody způsobené zvěří.
- Doposud nebyl nikým z organizátorů rally osloven a oficiální cestou ví o plánované akci pouze
z otevřeného dopisu ŘSD a stanoviska Obce Řídeč.
- Proč by měl být omezován na svém právu z pohledu zákona o myslivosti.
- Vydává jako pronajímatel honitby povolenky ke vstupu a vjezdu do lesa.
- V případě, že se bude konat RZ, učiní vhodná opatření k zabránění této akce.
Diskuze k problematice konání plánované RZ ukončena cca po ½ hodině.
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 – Informace z obce - starosta
Informace o stavu finančních prostředků obce.
Informace o podání průběžném hlášení do CRO MS ČR.
Informace o sbírce věcí pro Šumvald a Břevenec z 13.6.2020 – Ing. J. M..
Informace o odpovědi AK Jeseník zastupující jednu rodinu z obce, ve věci Rekreační stáje Řídeč.
Informace o uzavírkách ve Šternberku a změně JŘ autobusů od 1.7.2020 zveřejněno 17.6.2020.
Informace o kontrole obce z HZS Ol. kraje na krizové řízení.
Informace o úpravách v KaN výmaz neexistujících staveb a zápis do KaN salonek hostince – J. O.
Informace o jednání s ředitelem MP a.s. Šternberk o separovaných odpadech a nákladech svozové
firmy na likvidací a obchodovatelnost těchto odpadů ze dne 25. 6. 2020.
Informace o jednání s Bc. R. K. o umístění repliky hodin na věžičku zvonice (budova č.p. 301) a
financování. (p. K. zafinancuje funkčnost zvonu – obec hodiny – vše bude elektronicky řízeno). Náklady
obce cca 54.500,- Kč – bude ošetřeno smluvně s majitelem nemovitosti.
ČZO: V. Ž. – nesouhlasí, vzhledem k problémům, které měla obec s majiteli nemovitostí v minulosti.
Ostatní členové zastupitelstva bez připomínek.
ČZO: Ing. J. O. – Je to dominanta obce, probíhá ze strany majitele kompletní rekonstrukce objektu
s důrazem na zachování původního rázu zvonice a obnovení všech prvků zvonice (hodiny + zvon).
ČZO: V. V. – v minulosti již obec investovala do rekonstrukce zvonice cca 60 tisíc.
Informace přívalový déšť 2.7.2020 splaveniny, pročištění propustků, kanálů a cest. Jednání
s provozovateli Rekreační stáje Koně Řídeč.
Informace o čištění povrchu hřiště s umělým povrchem ve SA obce (po pěti letech) konečná nabídka
18.921,- Kč včetně DPH.
Informace o šetření MKR zaměřené na sociální potřeby v obci – dotazník.
Informace k jednání se stavbyvedoucím f. Strabag a.s. Ing. H. k opravě MK – větev č. 3. Informace o
žádosti na zaslání cenové nabídky na opravu prostoru u obchodu, u paní V. S. a u horní autobusové
zastávky, když už zde bude mít firma Strabag techniku v obci. Uzavírka MK- větev č. 3 předběžně od
3.8.2020 – 16.11.2020.
Informace z T-Mobile k Petici k posílení signálu v lokalitě Řídeč-Komárov-Mladějovice – Babice.
Informace o jednání s firmou pana M. N. z Chabičova na opravu dolní autobusové zastávky ( náklady
cca 94.000,- Kč) a rekonstrukce budovy č. 302 – Hasičské zbrojnice s dotací přes MAS. Zpracuje cenové
nabídky. V roce 2017 prováděl rekonstrukci Horní autobusové zastávky za 124.000,- Kč.
Informace o Aktualizaci Karty obce pro potřeby HZS Olomouc na rok 2020.
Informace ke KoPÚ v k.ú. Řídeč – Informace z SPÚ ČR Praha.
Dotazy a připomínky:
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 – Změna Strategického rozvojového dokumentu obce Řídeč (SP)-předsedající
Vzhledem k chystané dotaci pro JSDH na rekonstrukci Hasičské zbrojnice, dovybavení jak klubovny a
jednotky z dotace přes MAS Šternbersko je třeba doplnit (změnit) Strategický rozvojový dokument
(Strategický plán obce) o podporu jednotky SDH.
Dotazy a připomínky: -Návrh usnesení č. 5/7/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje změnu ve Strategickém plánu rozvoje obce Řídeč na období 20182022 v Úvodu a čl. 1 doplnit o

 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.
---------------------------------------------------

BOD č. 8 Diskuze
Přesedající a ČZO: Ing. J. O. – pogratulovali předsedovi Komise pro místní záležitosti ČZO: Ing. J. M.
k dokončení vysokoškolského vzdělání a získání titulu Inženýr na Mendelově univerzitě v Brně. Ke
gratulaci se přidali i ostatní zastupitelé a občané obce.
ČZO: Ing. I. K. – informoval o novele zákona o odpadech, který by měl být v platnosti od roku 2021 a o
dopadech na obce a občany. Skládkovné u SKO bude až 1850,- Kč/ tuna.
Krátká diskuze mezi členy zastupitelstva o občany ve věci SKO, separovaných odpadech, čipování
popelnic, evidence svozů odpadů podle hmotnosti.
ČZO: V. Ž. – dotaz na hromadu trávy u Račího potoka cca před 14 dny.
Starosta obce – po zjištění starostou obce byla ze strany původce ještě téhož dne zajištěna náprava a
tráva byla odvezena (Kompostárna f. Pecina Paseka).
ČZO: Ing. J. M. – informoval o chystané dopravní soutěži nejen pro děti naplánované na 1. 8. 2020,
s tím, že akce bude probíhat dle aktuálních Mimořádných opatření ze strany MZ ČR (Covid-19).
Občan: Ing. M. O. – dotaz, kde bude probíhat oprava MK a termíny a názor k posílení signálu mobilních
operátorů s negativním pohledem.
Starosta obce – MK větev č. 3 předběžně 3.8.2020-16.11.2020 a MK p. č. 527/2 od točny směr hájenka
ve dnech 10.10.2020 – 11.10.2020.
Občan Z. S. – kdy bude ukončena činnosti Dětské skupiny, datum.
Starosta obce – dle usnesení zastupitelstva bude ukončena činnost Dětské skupiny dnem 31.8.2020.
Občan B. K. – k RZ Rally – zaujímá neutrální stanovisko, poukázal na činnosti v lesích ze strany
myslivosti – zakrmování zvěře v blízkosti vodních zdrojů, zápach, dále na zemědělskou činnost
s negativním dopadem při hospodaření na včelstva v obci, množství postřikových látek atd.
ČZO: Ing. J. O. – Informoval o zaměření spodní autobusové zastávky v pomocné evidenci obce.
bez dalších dotazů či připomínek. Starosta poděkoval občanům za účast na VZZO.
Ukončení dne 23. 7. 2020 v 20.07 hodin.

Zápis z 5. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil:
dne 24. 7. 2020

Ověřovatelé zápisu :

……………………………………..
Jaroslav Míča v.r.

Vladimír Žouželka

dne 27. 7. 2020

……………………………………
Vladimír Žouželka v.r.

Věra Vojkovská

dne 27. 7. 2020

……………………………………..
Věra Vojkovská v.r.

Dne 27. 7. 2020

Jaroslav Míča v.r.
starosta

