ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 8/2020
konané dne 14. 12. 2020
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 14. 12. 2020 v 18.03 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Ing. Jaroslav Okrajek, Jaroslava Blahová,
Ing. Ivo Kropáček, Vladimír Žouželka, Ing. Jakub Míča,
Přítomno: 5 ze 7
Omluveno: Věra Vojkovská Neomluven: Ing. Ivo Kropáček * dostavil se v 18.13 hodin u projednávání
bodu č. 3 Přítomnost členů zastupitelstva 6 ze 7 od 18.13 hodin.
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 3. 12. 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 bylo schváleno.
-----------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Schválení Rozpočtu obce Řídeč na rok 2021
3. Schválení SD rozpočtu obce na roky 2022-2023
4. Zápis KV č. 2/2020
5. Schválení OZV č. 1/2020 o místním poplatku z odpadů
6. Informace z obce
7. Diskuze
Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
ČZO: J. Míča – předsedající
Další bod jednání č. 7 Informace o RO č. 6/2020 z 11.11.2020, bod č. 8 diskuze
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. 8/2020 dle návrhu
předsedajícího, včetně nového bodu č. 7, bod č. 8 bude diskuze.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
-----------------------------------

BOD č. 1 Nesplněné úkoly z minulých období – předsedající
Odprodej části pozemku p. č. 134 – nesplněno, Záměr opětovně zveřejněn dne 23. 11. 2020.
Odkoupení části p. č. 159 a 163/1 od soukromých vlastníků – úkol trvá.
Z diskuze:
Oprava VO u L.D. – úkol trvá.
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 8/1/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/1/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 2 – Schválení Rozpočtu obce Řídeč na rok 2021 - předsedající
Návrh rozpočtu Obce Řídeč na rok 2021 byl zveřejněn - vyvěšen na úřední desce od 20.11.2019, ze
zákona nejméně 15 dnů před zahájením projednání v zastupitelstvu obce a k nahlédnutí na obecním
úřadě v úřední hodiny. Sejmut z úřední desky bude po projednání dne 15. 12. 2020.
Rozpočet obce byl sestaven dle skutečného účetního stavu k 31.10.2020, dle kalkulačky RUD pro rok
2021 a předpokladu očekávaných příjmů a výdajů do dokonce roku 2020. Do projednání Návrhu
rozpočtu nebyly ze zákona o rozpočtových pravidlem vzneseny žádné písemné námitky proti
navrženému rozpočtu na rok 2021 a nebyl podán žádný pozměňovací návrh rozpočtu na rok 2021.
Návrh rozpočtu byl zaslán všem členům zastupitelstva. S rozpočtem obce na rok 2021 byli starostou
seznámeni i občané.
Příjmy na rok 2021 : 17. 741.000,- Kč

Výdaje na rok 2021 : 17. 741.000,- Kč

Rozpočet obce Řídeč je navržen jako vyrovnaný.
Dotazy a připomínky: ---Návrh usnesení č. 8/2/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Rozpočet obce Řídeč na rok 2021 v souladu s § 84 odst. 2, písm. b)
zák. č. 128/2000 Sb., dle Návrhu rozpočtu obce na rok 2021 beze změn, na straně příjmů 17.741.000
Kč a na straně výdajů 17.741.000 Kč, tedy jako vyrovnaný.
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 3 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2022-2023 – předsedající
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2023 byl zpracován na základě zák. č.
250/2000 Sb., kdy slouží k střednědobému finančnímu plánování rozvoje a hospodářství obce. Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce
Obecního úřadu Řídeč od 20. 11. 2020. Sejmut bude dne 15.12.2020 po projednání v zastupitelstvu.
Do projednání Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2023 nebyly ze zákona o
rozpočtových pravidlem vzneseny žádné písemné námitky proti SDVRO na roky 2022-2023.

*
V 18.13 hodin se dostavil na zasedání zastupitelstva Ing. Ivo Kropáček – neomluvený člen
zastupitelstva obce
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 8/3/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled obce Řídeč na roky 2022-2023,
vzhledem k předpokládaným příjmům a výdajům.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/3/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

Bod č. 4 – Zápis KV č. 2/2020 – předseda KV Ing. Ivo Kropáček
Se Zápisem KV č. 2/2020 ze dne 10.12.2020 seznámil členy zastupitelstva a občany předseda KV Ing.
Ivo Kropáček
připomínky a dotazy: --Návrh usnesení č. 8/4/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Zápis KV č. 2/2020 ze dne 10.12.2020 bez přijatých opatření.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/4/2020 bylo schváleno.
--------------------------------------------------

BOD č. 5 Schválení OZV č. 1/2020 o místním poplatku z odpadů
Starosta obce seznámil zastupitelstvo a občany o zpracované OZV č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle novely zákona o místních poplatcích a legislativních změnách. Informoval rovněž o výši
poplatků, které pro rok 2021 zůstávají ve výši 500,- Kč za rok, osvobození od poplatků a povinnosti
poplatníka vůči správci poplatků z hlediska osvobození od poplatku. Dále informoval o tom, že na rok
2022 se budou poplatky za likvidaci odpadů opět navyšovat, jelikož příjmy z odpadů zdaleka nepokryjí
náklady na likvidaci a obec doplácí na odpady z rozpočtu. Letos cca 15.000,- Kč. Navýšilo se BIO o 26
tun proti roku 2019 a Směsného komunálního odpadu bude cca o 7 tun méně. Od 1.1.2021 bude platit
nový zákon o odpadech – seznámil s novými pravidly skládkovného a navýšení poplatků u obcí. V roce
2021 bude četnost svozů snížena o 5 svozů SKO. Důvod, pokud budeme třídit odpady, nemá nám co
z popelnic smrdět, navíc máme nastaven svoz BIO a kompostéry, které obec rozdala mezi zájemce
v roce 2017. Pro rok 2022 se budou navyšovat poplatky za odpady minimálně o 100,- Kč na
poplatníka!!! Ve 3Q 2021 by obec měla dostat pro občany popelnice na tříděný odpad papír-plast
OZV č. 1/2020 byla konzultována s paní Ing. V. S. z ODK MV ČR Olomouc.
Dotazy a připomínky:
Krátká diskuze mezi členy zastupitelstva a občany na téma osvobození od poplatku a úlevy od poplatku
pro poplatníka, dle současné OZV. Jelikož se změnou zákona o odpadech bude souviset i zákon o
místních poplatcích, bude věc řešena na podzim 2021 při přípravě nové OZV o odpadech.

Návrh usnesení č. 8/5/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč vydává v souladu s § 84 odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2021.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/5/2020 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 6 – Informace z obce - předsedající
-

-

-

-

-

-

Informace o finančních prostředcích obce k 10.12.2020.
Informace o podání na žádost o dotaci na MMR ČR na Obnovu MK – větev č. 2 dne 9.12.2020.
Informace o vytýčení hranic GP dne 4.12.2020 pro dělení pozemku pod MK větev č. 3 a 2 ,
geodetkou Ing. B., GP nechá odsouhlasit majiteli pozemků dne 8.1.2021 a poté bude provedeno
dělení pozemků a samotná realizace odkoupení pozemků do vlastnictví obce a narovnání
majetkových vztahů mezi občany a obcí.
Informace k besedě na téma odpady MKR – svoz odpadů z obcí ze dne 7.12.2020 na MěÚ
Šternberk. Ing. D. – jednatelka TS Malá Haná a starosta obce Sudice na Jižní Moravě – sdružují 47
obcí a 2 města, v roce 2019 MKR založil vlastní s.r.o. na svoz odpadů. Kompletní informace a
prezentace způsobu fungování TS Malá Haná.
Informace z VH Mikroregionu Šternbersko dne 8.12.2020 v Tovéři.
Na návrh starosty obce Řídeč se podařilo snížit poplatky za činnosti spojené s ochranou osobních
údajů u malých obcí do 400 obyvatel z 1600,- Kč měsíčně na 960,- Kč ( o 40%), což je roční úspora
7.680,- Kč. Byly schváleny mimořádné příspěvky obcí, kterým se nechali zpracovávat Pasporty,
členský poplatek je 19,- Kč/občan/rok. Otázka s činností CSS. Informace o realizaci stavby
cyklostezky Babice-Mladějovice. MKR zajišťuje přes SMO právní poradnu pro členské obce,
zástupci obcí byli seznámeni s novelou zákona o odpadech a novelou zákona o zadávání veřejných
zakázek. Diskuze na novelu v § 6, kde se musí brát ohled na sociální oblast a environmentálně
odpovědné zadávání. Byl schválen rozpočet MKR na 2021 a střednědobý výhled rozpočtu MKR na
2022-2023. Velká diskuze o odpadech – svozu a zkušenosti starostů z MP a.s. Šternberk.
Informace o chystané schůzce dne 15.12. 2020 ve firmě Marius Pedersen a.s., kde byli pozváni
starostové obcí, kteří odmítli v červnu podepsat dodatek smlouvy navyšující poplatky za svoz
papíru a plastů. Nový dodatek ke smlouvě zaslaný na obec 2. 10. 2020 ze strany MP a.s. je naprosto
neakceptovatelný.
Info o žádosti Charity Šternberk na příspěvek v roce 2021 4.050,- Kč. Vzhledem k okolnostem, že
o jednoho klienta se Charita starala cca ½ roku 2020, příspěvek Charitě bude ve výši 3.050,- Kč.
Darovací smlouvu vyhotovím a zašle starosta k podpisu v lednu 2021.
Informace z VH MAS Šternbersko, která proběhla formou per – rollam. Schválení příspěvků na rok
2021, přijetí nových členů, informace o odvolání a znovuzvolení orgánů MAS, hospodaření mas
v roce 2020, rozpočet MAS na rok 2021.

Dotazy a připomínky:
Ing. Ivo Kropáček – ČZO – k novele zákona O zadávání veřejných zakázek u environmentální
odpovědnosti – příklad Rakouska – zohledňování místních firem při vývěrových řízení veř. zakázek.

Návrh usnesení č. 8/6/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/6/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 7 Informace o Rozpočtové opatření č. 6/2020– předsedající
Starosta seznámil z RO č. 6/2020 ze dne 11. 11. 2020
RO č. 6/2020

Příjmy: 18.400,- Kč

Výdaje: 18.400,- 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. 8/7/2020
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 6/2020.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/7/2020 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 – Diskuze
Starosta: Poděkoval všem občanům, zastupitelům, členům výborů a komisí a členům SDH za
spolupráci v roce 2020 a popřál všem krásné prožití vánočních svátků i přes omezení, která
nás v letošním roce potkala a v roce 2021 hlavně hodně zdraví.
Dle usnesení Poslanecké sněmovny parlamentu ČR je prodloužen NOUZOVÝ STAV do
23.12.2020, od středy 16.12.2020 či pátku 18.12.2020 opět skočíme do 4. stupně PES, čekají
nás opět zpřísnění a omezení v běžném podnikatelském i osobním životě. Silvestr u Blahového
z největší pravděpodobností nebude vzhledem ke krizovým opatřením.
Ing. Jakub Míča – Předseda KPMZ: Informoval o činnosti komise pro místní záležitosti, o
chystaných akcích, které měli proběhnout v prosinci, ale vzhledem ke krizovým opatřením se
nekonali a nebudou konat. Poděkoval našim seniorům za dárky, které předali občanům
starším 80 let, které to potěšilo. Dále poděkoval SDH za uspořádání mikulášské nadílky pro
naše děti a informoval, že náš vánoční strom přihlásil do soutěže o nejkrásnější vánoční
stromeček, kdy soutěž vyhlásil Olomoucký deník a občané mohou pro náš stromeček hlasovat
přes internet. Odkaz bude na webových stránkách obce.
Bez dalších připomínek a dotazů.

Ukončení 8. VZZO v 19.25 hodin dne 14.12.2020.

Zápis z 8. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 15.12.2020

Zapisovatel

………………………………..
Jaroslav Míča v.r.

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová dne 16.12.2020

……………………………………
Jaroslava Blahová v.r.

Vladimír Žouželka dne 16.12. 2020

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

Dne 16.12.2020

Jaroslav Míča v.r.
starosta

