ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 6/2020
konané dne 21. 9. 2020
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 21. 9. 2020 v 18.01 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Ing. Jaroslav Okrajek, Jaroslava Blahová,
Ing. Ivo Kropáček, Ing. Jakub Míča, Věra Vojkovská, Vladimír Žouželka
Přítomno: 7 ze 7
Omluveno: 0
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 11. 9. 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: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení nebylo - bylo schváleno.
----------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Informace o RO č. 4/2020
3. Schválení změny Společenské smlouvy VHS Sitka Šternberk
4. Schválení opravy MK (obchod, u Skočíkového a horní autobusové zastávky)
5. Informace z obce
6. Schválení Záměru obce prodloužit Pachtovní smlouvu s Pasekou zem. a.s. p.č. 509/36,
518/15 k.ú. Řídeč
7. Schválení dodavatele na „Rekonstrukci dolní autobusové zastávky v obci Řídeč“
8. Diskuze
Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
ČZO: J. M. – předsedající
Doplnění bodu č. 2 Informace o RO č. 4/2020 o RO č. 3A/2020 z 17. 6. 2020
Další bod jednání č. 8: Zpráva o FV č. 3/2020, bod č. 9 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. 6/2020 dle návrhu
předsedajícího, včetně doplnění bodu č. 2 a nového bodu č. 8, bod č. 9 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 splněn 2.9.2020 podepsaná Darovací smlouva a
požádáno na KN o zápis – zajišťuje Ol. kraj).
Odprodej části pozemku p. č. 134 – nesplněno, Záměr prozatím nezveřejněn.
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 splněn.
Ostatní úkoly jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 6/1/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/1/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 – Informace o RO č. 4/2020 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 3A/2020 ze dne 17.6.2020 a č. 4/2020 ze dne 20. 8. 2020,
RO č. 3A/2020 Příjmy: 300.750,- Kč
RO č. 4/2020 Příjmy: 50.200,- Kč

Výdaje: 300.750,- Kč
Výdaje: 50.200,- Kč

Příjmy i výdaje u obou RO jsou v rovině.
RO jsou zveřejněna 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:
Občan Ing. M.R.: dotaz k položce 23.000,- Kč hřiště, z RO č. 4.
Starosta: Jednalo se o investici na obnovu - údržbu umělého povrchu hřiště po 5 letech.
Návrh na usnesení č. 6/2/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 3A/2020 a č.4/2020.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 3 Schválení změny Společenské smlouvy VHS Sitka Šternberk – předsedající
Předsedající seznámil se změnou Společenské smlouvy VHS Sitka a jednotlivými podíly společníků.
Změna spočívá v nepeněžitém vkladu Města Šternberk ve výši 7.953.000,- Kč. Pro zastupování obce ve
VHS Sitka s.r.o. jsou ustanoveni zastupitelstvem J. M. a náhradník V. V. Podíl obce nově 1.925%. 82.
VH VHS Sitka se uskuteční dne 6.11.2020, kde se bude změna Smlouvy projednávat.

Dotazy a připomínky: ---Návrh usnesení č. 6/3/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. pověřuje starostu
obce Řídeč J. M. a jako náhradníka ČZO: V. V. k hlasování na 82. VH společníků VHS Sitka s.r.o.
(26.11.2020) a souhlasí se změnou Společenské smlouvy VHS Sitka s.r.o. Šternberk, Vinohradská
2288/7, spočívající v navýšení základního kapitálu společnosti o částku 7.953.000,- Kč nepeněžitým
vkladem společníka Města Šternberk. Tím se změní také obchodní podíly jednotlivých společníků Řídeč nově 1,925 % z původních 1,981%.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/3/2020 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

Bod č. 4 – Schválení opravy částí MK (obchod, u Skočíkového a horní autobusové zastávky)
- předsedající.
V návaznosti na probíhající akci „Oprava místních komunikací v obci Řídeč – větev č. 3“, kdy se opravuje
místní komunikace na p. č. 565/3, 568, 81/4 a 569/1 v obci Řídeč firmou STRABAG a.s. a dále proto, že
v obci má firma veškerou techniku, byl požádán stavbyvedoucí Ing. T. H. o předložení cenové nabídky
na opravu částí místních komunikací v obci, které jsou v havarijním stavu a to u domu č. 275, 265
(Skočíkového) na p.č. 586 a 570 k.ú. Řídeč, u horní autobusové zastávky p.č. 54 k.ú. Řídeč a u obchodu
č.p. 307 na p. č. 191 k.ú. Řídeč, vše v majetku obce Řídeč. Celkové náklady na opravu částí uvedených
komunikací jsou ve výši 332.652,- Kč (U Skočíkového 225.251,- Kč včetně odvodnění, u obchodu
90.396,- Kč a 17.025,- Kč u horní aut. zastávky). S cenovou nabídkou byli seznámeni zastupitelé na prac.
poradě dne 31.8.2020. Vzhledem k cenové nabídce, které korespondují s cenami za práce na Opravě
MK – větev č. 3 a přítomnosti firmy s technikou v obci, navrhl starosta uvedené části místních
komunikací opravit v termínu do 16.11.2020 a uzavřít s f. STRABAG a.s. Smlouvu o dílo.
Dotazy a připomínky: ---Návrh na usnesení č. 6/4/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje opravu částí místních komunikací v obci Řídeč a to u obchodu na p. č. 191 (cca 40 m2), u
horní autobusové zastávky na p. č. 54 (cca 17 m2) a u rod. domů č.p. 265,275 na p. č. 586 a 570 (cca
120 m2) dle cenové nabídky firmy STRABAG a.s. v celkové výši 332.652,- Kč (s DPH 402.508,- Kč).
2. Pověřuje starostu k podání objednávky u firmy STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5 IČ:60838744 a podpisu Smlouvy o dílo.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/4/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 5 Informace z obce - předsedající
Informace k Rally Morava – Lesy ČR přehodnotily své stanovisko, nicméně se pokračuje k uzavírce
527/2 směrem na hájenku.
Informace o podpisu Příkazní smlouvy s Ing. R. G. na dozor stavby Oprava MK větev č. 3
Informace o pokračování Opravy MK – větev č. 3 – vícepráce – propustek u D., palisády, obrubníky za
Kristkovým. Zastupitelstvo informováno na konci srpna na prac. poradě. Jednalo se i s LČR o obnovení

příkopu (Ing. J. O. za obec) směrem k mostku na hájenku (v pátek 18.9.2020 prováděla f. P. K). Pan K.
nám ještě podá cenovou nabídku úpravu propustku (předběžně asi 70-80.000,- bez DPH).
Informace k volbám do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Informace ke KoPÚ – SPÚ ČR Praha zamítl odvolání proti KoPÚ k.ú. Řídeč, informace byla zveřejněna
na úřední desce. Pokračují další práce na vydání nového Rozhodnutí. Proti rozhodnutí se již stěžovatel
nemůže odvolat.
Informace k VH Mikroregionu Šternbersko – bude 22.9.2020 v Samotiškách.
Informace k poznávacímu zájezdu do MKR Mohelnicko pořádané MKR Šternberko 10. -11.9.2020 – Ing.
M. J.
Informace o podání žádosti přes MAS na modernizaci hasičské zbrojnice v obci 31.8.2020.
Informace k vytápění hostince tepelným čerpadlem a nákladech obce.
Informace o odcizení 2 ks 1.100 l kontejnerů na tříděný odpad z 12.9. – 13.9.2020. Odcizen modrý a
žlutý. Hlášeno Policii ČR dne 15.9.2020. V Komárově byly odcizeny 2 modré na papír. Od MP a.s. máme
nové kontejnery v pronájmu.
Informace o objednávce hodin do zvonice – informaci podal starosta již 23.7.2020 na 5. VZZO,
hovořeno se zástupcem firmy ZVONOTEC Karviná přímo na místě dne 17.9.2020, podařilo se snížit cenu
o 5.000,- Kč na replice hodin, instalace do konce října 2020. Celkem obec 49.500,- včetně DPH,
původně 55.000,- Kč.
Informace o nákupu nábytku do DS (Klub Seniorů) v hodnotě 53.000,- Kč 6xstůl+30 židlí). Ještě se
nakoupí příbory a talíře. Vše bude zahrnuto do inventur.
připomínky a dotazy: --Návrh usnesení č. 6/5/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/5/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 6 – Schválení Záměru obce prodloužit Pachtovní smlouvu s Pasekou zem. a.s. p.č.
509/36, 518/15 k.ú. Řídeč - předsedající
Dne 1.9.2020 požádala Paseka zemědělská a.s. se sídlem Babice 60 žádost o prodloužení pachtovní
smlouvy č. 15/2019 na pozemky p.č. 518/15 a 509/36 v k. ú. Řídeč, které má Paseka zem.
a.s. v pronájmu do 30. 9. 2020.
Uvedené pozemky obec propachtovala Pasece zem. a.s. svým rozhodnutím usnesením č. 8/4/2019 ze
dne 24.10.2019. Návrh předsedajícího prodloužit pacht s Pasekou zem. a.s. Dodatkem č. 1 k Pachtovní
smlouvě č. 15/2019 ze dne 2.1.2019 na dobu určitou od 1.10.2020 – 30.9.2021.
Roční prodloužení Pachtovní smlouvy odůvodnil starosta tím, že uvedené pozemky jsou z hlediska ÚP
určeny k bytové výstavbě, kterou obec chystá. Ve věci byl zveřejněn záměr obce na prodloužení
Pachtovní smlouvy č. 15/2019 na úřední desce v době od 4.9.2020 do 20.9.2020.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 6/6/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje uzavřít Dodatek č. 1/2020 k Pachtovní smlouvě č. 15/2019
k prodloužení pachtu k pozemkům p. č. 518/15 o výměře 2.665 m2 a p. č. 509/36 o výměře 1.632 m2
oba v k.ú. Řídeč na základě zveřejněného záměru obce a podané žádosti firmy Paseka zemědělská a.s.
se sídlem Babice č. 80, IČ: 25356411 na období od 1.10.2020 do 30.9.2021 za částku 3,- Kč/m2/rok,

zároveň pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1/2019 k Pachtovní smlouvě č. 15/2019 ze dne
2.1.2019.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/6/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 7 – Schválení dodavatele na „Rekonstrukci dolní autobusové zastávky v obci Řídeč“předsedající
V červenci 2020 oslovila obec f. p. M. N. z Chabičova, aby obci vypracoval cenovou nabídku na opravu
dolní autobusové zastávky. Pan N. byl osloven proto, že opravoval i horní autobusovou zastávku a obec
má zájem na tom, aby byla zastávka opravena ve stejné kvalitě a provedení. Pan N. dodal obci dne 7.
9. 2020 cenovou nabídku ve výši 77.741,- Kč bez DPH ( s DPH 94.067,- Kč). Cena je porovnatelná
s opravou horní autobusové zastávky, je akceptovatelná vzhledem k dnešním cenám ve stavebnictví a
možnostem dostupnosti firem na trhu.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 6/7/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje „Rekonstrukci dolní autobusové zastávky v obci Řídeč“ firmou M.
N., bytem Chabičov č. XX, 785 01 Šternberk, IČ: 15394689 za cenu 94.067,- Kč včetně DPH dle cenové
nabídky s ohledem na průzkum pracovního trhu a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/7/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 8 Zápis z Finančního výboru č. 3/2020 – předsedkyně FV J. Blahová

Informace k FV č. 3/2020 přednesla Jaroslava Blahová
Zápis FV č. 3/2020 ze dne 18.9.2020
Připomínka a dotazy: --Návrh usnesení č. 6/8/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Zápis FV č. 3/2020 ze dne 18.9.2020 bez přijatých opatření.
Hlasování: Pro:
Proti:
Zdržel se:
Usnesení č. 6/8/2020 nebylo - bylo schváleno.
------------------------------------------BOD č. 9 - DISKUZE
Předseda KPMZ Ing. J. M. – seznámil s harmonogramem hodů v obci dne 26. 9. 2020, na kterém se
shodlo celé zastupitelstvo, vzhledem k MO MZ ČR a šíření nemoci COVID-19. Dále informoval o sbírce
pro Šumvald, kdy věci již v obci nebyly potřebné a proto se předali ostatní věci Charitě Šternberk a
Diakonii Broumov. Poděkoval opět všem občanům za sbírku pro Šumvald.

Člen zastupitelstva V. Ž. informoval o zájezdu Klubu Seniorů Řídeč do Olomouce a Chmoutova dne
15.9.2020.
Občan Ing. M. R. – Dotaz na časový harmonogram KoPÚ k.ú. Řídeč
Starosta J. M. - KoPÚ jsou v kompetenci SPÚ ČR Olomouc, dokončení nebude dříve než na jaře 2021
vzhledem ke lhůtám všech dotčených orgánů a dodržení legislativy.
Ukončení 6. VZZO v 19.15 hodin dne 21. 9. 2020.
Zápis z 5. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil:
dne 24. 9. 2020

Ověřovatelé zápisu :

……………………………………..
Jaroslav Míča v.r.

Jaroslava Blahová dne 25.9.2020

……………………………………
Jaroslava Blahová v.r.

Věra Vojkovská

……………………………………..
Věra Vojkovská v.r.

dne 25. 9. 2020

Dne 25. 9. 2020

Jaroslav Míča v.r.
starosta

