ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 7/2020
konané dne 26. 11. 2020
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 26. 11. 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, Vladimír Žouželka
Přítomno: 5 ze 7
Omluveno: V. Vojkovská, Ing. Jakub Míča
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 18.11.2020.
Návrh ověřovatelů zápisu: Jaroslavu Blahovou a Vladimíra Žouželku
Návrh na zapisovatele: Jaroslava Míču
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Blahovou a
Vladimíra Žouželku, zapisovatele Jaroslava Míču.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení nebylo - bylo schváleno.
----------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Informace k Rozpočtovému opatření č. 5/2020
3. Projednání žádosti o snížení nájemného hostinec
4. Informace z obce
5. Odměna kronikářce obce
6. Mimořádná odměna místostarostovi obce a starostovi obce
7. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR ČR – Obnova MK v obci Řídeč – větev č. 2
8. Diskuze
Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
ČZO: J. Míča – předsedající
Další bod jednání č. 8 Vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního vztahu s členy zastupitelstva
obce na rok 2021
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 7/2020 dle návrhu
předsedajícího, včetně nového bodu č. 8, bod č. 9 bude diskuze.
Hlasování: Pro: 5 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 je splněn, pozemky byly již zavkladovány na KaN Ol.
kraje 2. 10. 2020.
Odprodej části pozemku p. č. 134 – nesplněno, opětovně zveřejněn Záměr obce na prodej části
pozemku 7 m2 dne 23. 11. 2020.
Odkoupení části p. č. 159 a 163/1 od soukromých vlastníků – úkol trvá.
Z diskuze:
Oprava místní komunikace u č. p. 265 – úkol splněn, Zpevněné plochy opraveny včetně prostoru před
zastávkou a obchodem.
Ostatní úkoly jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 7/1/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/1/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 – Informace o RO č. 5/2020 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 5/2020 ze dne 10. 10. 2020
RO č. 5/2020

Příjmy: 21.300,- Kč

Výdaje: 21.300,- 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. 7/2/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 5/2020.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 3 Projednání žádosti o snížení nájemného hostinec – žádost provozovatelky N.
Všianská - předsedající
Dne 12.10.2020 požádala provozovatelka Hostince U Zlatého potoka N. V. o snížení nájmu z důvodu
uzavření provozovny v souvislosti s vládními nařízeními v souvislosti s COVID-19. S N. V. byl uzavřen
Dodatek č. 1/2019 k nájemní smlouvě schváleném zastupitelstvem obce dne 3. 9. 2019 usnesením č.
7/4/2019 na provozování Hostince U Zlatého potoka a to od 1.10.2019 do 30.9.2021. Již na jaře
letošního roku se pronajimatelce Hostince U Zlatého potoka odpustilo nájemné v souvislosti s vládními

opatřeními proti šíření COVID -19 za měsíce duben a květen 2020 v celkové výši 5.000,- Kč. Vzhledem
k tomu, že obec má zájem na zachování dostupnosti služeb v obci a má zájem podpořit podnikající
osoby v nepříznivé životní situaci, ale i s ohledem na snížení příjmu do rozpočtu obce v roce 2020
navrhuji snížení nájmu provozovatelce N. V. z původních 2.500,- Kč nově na 2.200,- Kč, což je snížení
ve výši 300,- Kč měsíčně od 1.12.2020. S provozovatelkou N. V. uzavřít DODATEK č. 1/2020 se změnou
v čl. III odst. 1, písm. a) Dodatku č. 1/2019 - Základní nájemné ve výši 2.200,- Kč, ostatní položky
nájemného se nemění.
Dotazy a připomínky: ---Návrh usnesení č. 7/3/2020:
Zastupitelstvo obec Řídeč schvaluje
1. Snížení nájemného za užívání prostor sloužícího podnikání, jakož i veškerého vybavení a příslušenství
pronajímatelce Hostince U Zlatého potoka N. V., bytem Mladějovice č. XXX, IČ: 03472213 o částku
300,- Kč měsíčně, tj. z původní částky 2.500,- Kč na částku 2.200,- Kč (čl. III odst. 1 písm. a) Dodatku ke
smlouvě č. 1/2019 s účinností od 1. 12. 2020.
2. Uzavřít s pronajímatelkou hostince N. V. DODATEK č. 1/2020 ke smlouvě o nájmu dle rozhodnutí
zastupitelstva obce Řídeč a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1/2020.
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 a platnosti mimořádných opatření.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/3/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

Bod č. 4 – Informace z obce - předsedající.
Informace z VH Mikroregionu, která se konala dne 22.9.2020 v obci Samotíšky.
Informace o částečném auditu hospodaření obce za rok 2020 ze dne 24.9.2020, kdy nebyly zjištěny
chyby či nedostatky. Závěrečný audit hospodaření proběhne v únoru 2021.
Informace k říjnovým volbám. Poděkování za práci členům Okrskové volební komise.
Informace ke snížení propustku u mostu směrem na hájenku k pastvině Blahových (Kluči). Provedla
firma pana P. K.. Náklady ve výši 83.041,- Kč.
Informace k rekonstrukci dolní autobusové zastávky.
Informace ke zrušení RZ Rally Morava RZ 2020 na katastru obce.
Informace z KIDS Ol. kraje kdy se od 1.1.2021 zavádí celosíťové jízdenky v rámci IDS Ol. kraje.
Informace k ukládání zásilek České pošty s.p. – od 1.11.2020 je ukládací poštou opět pobočka
Šternberk. Ukládání zásilek do pobočky Mladějovice nebylo rozhodnutím vedení obce, ale rozhodnutí
ředitelství Pošty Ostrava.
Informace o prodloužení NOUZOVÉHO STAVU do 12.12.2020 je na úřední desce.
Informace o činnosti SDH – Mikulášská družina letos pouze pro děti s trvalým pobytem v obci vzhledem
k platným krizovým opatřením. Balíčky je možno objednat u paní Přindišové v prodejně potravin.
Informace o Opravě zpěvných ploch v obci f. STRABAG a.s. náklady 332.652,- Kč s DPH. Podařilo se
snížit náklady o 26.000,- Kč (u Skočíkového, horní autobusové zastávky a obchodu).
Informace o převzetí Opravené MK – větev č. 3 od f. STRABAG a.s., celkové náklady 1.869.396,- Kč,
převzetí proběhlo dne 5.11.2020 a kolaudace z MěÚ ODSH Šternberk dne 23.11.2020. Zakázka byla
navýšena oproti smlouvě o 184.226,- Kč za vícepráce. Podepsán Dodatek č. 1/2020 dne 26.10.2020.
Celkově nás opravy všech místních komunikací v letošním roce vyšly na 2.239.396,- Kč což je v podstatě
cena, kterou by jsme dali za opravu pouze jedné komunikace. Navíc se recyklátem z MK opravila cesta
na hájenku po konec Derkového p. č. 527/2 a polní cesta nad Dvořáčkovým v lokalitě Lískovec.

V rozpočtu bylo na silnice 2,5 mil. Zbývá dokončit odkoupení části pozemků pod MK od soukromých
vlastníků včetně provedení GP a dělení pozemků, dle předkupních smluv. GP bude provedeno dne
4.12.2020 s geodetem.
Informace z Mikroregionu o alternativě svozu odpadů, které by zajišťoval mikroregion sám, vlastní
svozovou firmou. Jednání dne 7.12.2020 ve Šternberku.
Informace k fin. prostředkům obce k 26.11.2020.
Informace o vytříděném odpadu. Za 3Q/2020 vytřídila obec 2,550 t odpadů za částku 9.601,- Kč, na tři
čtvrtě roku 10.420 t odpadů za 28.089,04 Kč.
Informace o jednání s Ing. N. ohledně Obnovy MK větev č. 1+2 na dotace. Větev č. 1 přes POV Ol.
kraje, Větev č. 2 přes MMR, zpracovaná fotodokumentace stavu komunikací obě větve + s Ing. G.
dopracovány podrobnosti v PD ohledně odvodnění komunikací. Informace o odklonění povrchové
vody z dešťů do Račího potoka.
Informace o údržbě obecního traktůrku - bude odvezen do Prostějova do Wisconsinu na celkovou
údržbu a servis. Zároveň zakoupíme smeták na údržbu.
Informace o VH Sitka proběhla formou rozhodování mimo zasedání Per Rollam, kdy usnesení byla
podepsána, ověřeny podpisy a předána na Sitce. Ceny vodného jsou stejné a stočného jsou navýšeny
o 1,50 Kč pro rok 2021 vzhledem k odpisům z účetnictví po vložení majetku do VHS Sitka. Usnesení VH:
- Vložení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Města Šternberk 7.953.000,- Kč – schvalovali jsme
v září 2020, dále schválení pana Vlastimila Krnoše do DR VHS Sitka s.r.o. od 1.1.2021, VH vzala na
vědomí výsledky hospodaření VHS a Plán oprav a udržování na 2021 a odpis pohledávek ve výši
133.000,- Kč, dále informace a zájem obcí Štarnov, Hlušovice a Bohuňovice vstoupit do společnosti VHS
Sitka. Informace a podklady jsou k dispozici na ObÚ k nahlédnutí.
Informace o převzetí kalendářů na rok 2021 z Mikroregionu - 80 ks/19,- Kč kus před vánocemi dostane
každá domácnost.
Informace o VH Mikroregionu Šternbersko dne 8. 12. 2020 v Tovéři.
Informace o Návrhu rozpočtu na rok 2021 a Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na 2022-2023 –
návrhy za Mikroregion ai obecní jsou zveřejněny na úřední desce.
Informace o termínech svozu odpadů firmou MP a.s. Šternberk z obce Řídeč na rok 2021.
Připomínky a dotazy: --Návrh usnesení č. 7/4/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/4/2020 bylo schváleno.
-------------------------------------------------------------

BOD č. 5 Odměna – kronikářce obce - předsedající
Starosta navrhl kronikářce obce paní A. Ž. peněžitý dar ve výši 2.000,- Kč za celoroční práci kronikářky
obce, přípravu a realizaci výstavy kronik a dobových materiálů k 725. výročí založení obce Řídeč a 115.
výročí založení SDH Řídeč. Kdo se byl podívat v tělocvičně, kde výstava probíhala tak mohl vidět, ale i
slyšet spoustu zajímavostí z historie obce, školy, školky, hasičů, občanů obce atd. Výstava byla moc
krásně připravena a navržená odměna je zasloužená. Starosta poděkoval za práci.

Připomínky a dotazy: ---

Návrh usnesení č. 7/5/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje peněžitý dar ve výši 2.000,- Kč kronikářce obce paní A. Ž. za
celoroční práci kronikářky obce, přípravu a realizaci výstavy kronik a dobových materiálů k 725. výročí
založení obce Řídeč a 115. výročí založení SDH Řídeč.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/5/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 6 – Mimořádná odměna místostarostovi obce a starostovi obce – předseda KV Ing.
Ivo Kropáček
Ing. I.. K. navrhl mimořádnou odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce zastávajících funkci
starostovi obce – J. M. ve výši 12.500,- Kč, místostarostovi obce Ing. J. O. ve výši 6.000,- Kč, za splnění
mimořádných úkolů na Obecním úřadě. Starosta zastává svou funkci jako neuvolněný člena
zastupitelstva a zpracovává i spisovou agendu na obci, kdy šetří obci finanční prostředky za další
pracovní sílu minimálně (14.600,- Kč + odvody měsíčně), dále používá své osobní vozidlo pro zajištění
potřeb obce bez nároků na cestovní výdaje a zajišťuje styk s veřejností na ObÚ každý den. Pro
komunikaci používá služební telefon, kdy si však hradí tarif z vlastních prostředků (cca 800,- Kč
měsíčně). Místostarosta obce taktéž jako neuvolněný člen zastupitelstva nad rámec svých povinností
dohlížel na provádění stavebních prací na Opravě zpevněných ploch v obci Řídeč f. Strabag a.s.(u
Skočíkového, u autobusové zastávky a u obchodu), komunikoval se stavbyvedoucím a řešil dohled nad
stavebními pracemi tak, aby nedošlo k vícepracím (ušetřeno proti schválenému rozpočtu 25.000,- Kč),
dále používá své osobní vozidlo pro zajištění potřeb obce bez nároků na cestovní výdaje a svůj osobní
telefon s tarifem bez nároků na kompenzaci. V době nemoci starosty obce zastával jeho povinnosti a
plnil veškeré úkoly za něj po dobu cca 3 týdnů. Tímto je dostatečně odůvodněno plnění mimořádných
úkolů neuvolněných členů zastupitelstva obce zastávajících funkce starosty a místostarosty.
Dotazy a připomínky: ---

ČZO: J. M. – starosta – splnil svoji povinnost dle § 83 odst. 2 zákona o obcích tím, že sdělil, že
projednávaná věc týká jeho osoby.
ČZO: Ing. J. O. – místostarosta – splnil svoji povinnost dle § 83 odst. 2 zákona o obcích tím, že sdělil, že
projednávaná věc týká jeho osoby.

Návrh usnesení č. 7/6/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč poskytuje mimořádnou odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle §
76 zák. č. 128/2000 Sb. za splnění mimořádných úkolů na Obecním úřadě. Starostovi obce J. M. ve výši
12.500,- Kč a místostarostovi obce Ing. J. O. ve výši 6.000,- Kč.
Odůvodnění: Jak starosta obce, tak i místostarosta obce vykonávají své funkce jako neuvolnění členové
zastupitelstva. Starosta zastává práci i ve spisové agendě obce, kdy šetří obci finanční prostředky za
další pracovní sílu minimálně (14.600,- Kč + odvody měsíčně), dále používá své osobní vozidlo pro
zajištění potřeb obce bez nároků na cestovní výdaje a ačkoliv je jako neuvolněný člen zastupitelstva,
zajišťuje styk s veřejností na ObÚ každý den, pro mob. komunikaci používá služební telefon, kdy si však
hradí z vlastních prostředků tarif. Místostarosta obce nad rámec svých povinností dohlížel na
provádění stavebních prací na Opravě zpevněných ploch v obci Řídeč f. Strabag a.s. (U Skočíkového, u
autobusové zastávky a u obchodu), komunikoval se stavbyvedoucím a řešil stavební práce, tak aby
nedošlo k vícepracím, dále používá své osobní vozidlo pro zajištění potřeb obce bez nároků na cestovní
výdaje a svůj telefon s tarifem bez nároků na kompenzaci. Tímto je dostatečně odůvodněno plnění

mimořádných úkolů neuvolněných členů zastupitelstva obce zastávajících funkce starosty a
místostarosty.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/6/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 7 Schválení podání žádosti o dotaci na MMR ČR – Obnova MK v obci Řídeč – větev
č. 2 – předsedající
MMR ČR vyhlásilo dotaci z OP Podpora obnovy a rozvoje venkova, kde v člení podprogramu na dotační
titul je 2.1 DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací. Výše dotace je až do výše 70%
uznatelných nákladů. Dolní limit je 500.000,- Kč na jednu akci, horní hranice je 5. mil.. Žádosti se mohou
podávat do 21.12.2020. Podmínkou je i schválený strategický rozvojový dokument obce. Na žádosti o
dotaci, zpracování agendy i VŘ spolupracuje obec s Ing. I. N. z Olomouce. Projektovou dokumentaci
máme zpracovanou Ing. R. G. včetně všech povolení a vyjádření dotčených orgánů, budou zde drobné
změny ve vztahu k odvodnění komunikací. Dle projektové dokumentace se bude jednat o Obnovu
místní komunikace v obci Řídeč – větev č. 2, kde je rozpočet 1.7 mil. korun včetně DPH. Na Obnovu
MK - větve 1 bude obec žádat dotaci z POV Ol. kraje – rozpočet je 1,2 mil.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 7/7/2020
1. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR z dotačního titulu Podpory obnovy
a rozvoje venkova 117D8210, podprogramu DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací
na projekt „Obnova místní komunikace v obci Řídeč – větev č. 2“.
2. Bere na vědomí informaci o zpracované projektové dokumentaci na Obnovu místních komunikací
v obci Řídeč – větev č. 1 a 2 – zpracovatel Ing. R. G. a spolupráci s Ing. I. N. na podání žádosti o dotaci
a zpracování agendy výběrového řízení.
3. Pověřuje starostu obce ke všem úkonům pro splnění všech podmínek k podání žádosti o dotaci.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/7/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

Bod č. 8 Souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu s členy zastupitelstva obce předsedající
V souvislosti s činností Střediska volného času – Klubu seniorů Řídeč, na adrese Řídeč č. 307 a na
základě zajištění „správcovské činnosti“ v tomto objektu navrhl starosta obce s členem zastupitelstva
obce Vladimírem Žouželkou uzavřít DoPP od 2.1.2021 do 31.12.2021 a s členem zastupitelstva
obce Ing. Jakubem Míčou DoPP od 2.1.2021 - 31.12.2021 na údržbu veřejných prostranství v obci a
práce související s volbami v roce 2021.
Dotazy a připomínky: --ČZO: V. Ž. – splnili svoji povinnost dle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tím, že sdělili, že
projednávaná věc se týká jejich osoby.
Předsedající J. M. - splnil svojí povinnost ze zákona o obcích dle § 83 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., kdy
uvedl, že projednávaná věc souvisí s osobou blízkou, kdy je otcem Ing. Jakuba Míči.

Návrh usnesení č. 7/8/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč podle § 84 odst. 2, písm. p) zák. č. 128/2000 Sb. vyslovuje souhlas se vznikem
pracovněprávního vztahu – Dohoda o provedení práce od 2. 1. 2021 do 31. 12. 2021 mezi obcí Řídeč
a členy zastupitelstva obce V. Ž. na práce spojené s údržbou a provozem ve Středisku volného času –
Klubu seniorů obce Řídeč, na adrese Řídeč č. 307 a Ing. J. M. na údržbu veřejných prostranství a práce
související s volbami v roce 2021.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/8/2020 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 9 – Diskuze
Starosta J. M.: Poděkování Ing. J. M. a L. M. za obnovu a vyčištění obecního sadu „Nad
Hliníkem“ a zároveň poděkování Lojzovi Velechovi a panu Ing. Hrnčířovi, kteří pročistili keře
kolem cesty Nad Hliníkem. Proběhla i výsadba nových ovocných stromů a opravdu to tam
vypadá moc pěkné.
Vyúčtování hodů 2020 – poděkování všem, kteří se na realizaci hodů podíleli.
8. VZZO se bude konat dne 14.12.2020 od 18.00 hodin opět v tělocvičně.
1. Obecní ples by měl být 20.2.2021, hudba je objednána, uvidíme jaká bude situace s COVID19.
Částečně informoval o Návrhu rozpočtu obce (středisko volného času), vyzval členy
zastupitelstva v případě připomínek k návrhu rozpočtu, aby ho navštívili v dopoledních
hodinách na obecním úřadě.
Místostarosta Ing. J. O. – informoval o spokojenosti s prací stavebního dozoru na stavbě
Opravy MK – větev č. 3 s Ing. R. G. a stavbyvedoucím f. STRABAG a. s. Ing. T. H..
ČZO V. Ž. – Informoval o činnosti Klubu seniorů Řídeč a výrobě upomínkových vánočních
předmětů pro seniory starší 80 let, dále informoval o stavu vybavení Střediska volného času –
Klubu seniorů na adrese Řídeč č. 307.
Občan J. V. – Dotaz na upomínkové předměty obce a upozornil na to, že světlo VO na horním
konci se samovolně vypíná.
Starosta: Upomínkové předměty jsou objednány a světlo bude řešeno s další opravou VO.
Bez dalších dotazů a připomínek.
Ukončení 7. VZZO v 19.05 hodin dne 26. 11. 2020.

Zápis z 7. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil:

dne 27. 11. 2020

……………………………………..
Jaroslav Míča v.r.

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová dne 30. 11. 2020

……………………………………
Jaroslava Blahová v.r.

Vladimír Žouželka dne 30. 11. 2020

……………………………………..
Vladimír Žouželka v.r.

Dne 30. 11. 2020

Jaroslav Míča
starosta

