Zpráva o činnosti obce za rok 2020
Zastupitelstvo obce Řídeč se sešlo v roce 2020 celkově 8krát. O tom, že to nebyl lehký rok,
jsme se přesvědčily všichni. Po počátečních neshodách mohu konstatovat, že zastupitelstvo
obce je stabilní a „táhne za jeden provaz“ pro Vás a obec.
Jelikož v obci tvoří 1/3 obyvatel osoby důchodového věku, bylo našim seniorům nabídnuto,
aby si založili Klub seniorů Řídeč a obec jim poskytla zázemí od září 2020 v uzavřené Dětské
skupině, která ukončila svojí činnost k 31.8.2020 z důvodu malého počtu dětí. Uvedený objekt
se přejmenoval na Středisko volného času obce Řídeč – Klub seniorů Řídeč. Na náklady obce
se dovybavilo toto zařízení stoly, židlemi, nádobím. Obec naše seniory podpořila ze svého
rozpočtu také částkou 15.000,- Kč na jejich činnost.
Bohužel od března až do konce roku 2020 fungovala celá České republika, s letní přestávkou,
v režimu NOUZOVÉHO STAVU, z důvodu šíření virového onemocnění COVID -19. Tomuto se
musela přizpůsobit i obec a zajistit fungování a investice pro rok 2020. Aby toho nebylo málo,
v červnu 2020 se přehnala obcí Šumvald povodeň z přívalového deště, kde způsobila značné
škody. Naše obec společně s obcemi Komárov, Mladějovice a Babice poskytla obci Šumvald
okamžitou finanční pomoc ve výši 40.000,- Kč. Na místě pomáhali při odstraňování škod
členové JSDH Řídeč a taktéž naši občané, kterým za to patří poděkování. Naše obec byla
iniciátorem sbírky věcí pro postižený Šumvald, kdy se podařilo během jednoho dne soustředit
veškeré prostředky pro pomoc postiženým občanům. Zde patří poděkování všem občanům
nejen z naší obce, ale i z okolních obcí, kteří se do akce zapojili. Všechno potřebné bylo
předáno v obci Šumvald a zbytek věcí Charitě. V době nouzového stavu byly podpořeny i
osoby podnikající v hostinské činnosti, které byly postiženy tím, že nemohly svojí činnost
vykonávat. V březnu 2020 byl starostou obce zřízen Krizový štáb obce, který zajišťoval pro naše
občany dezinfekční prostředky, roušky, služby ve formě nákupů či roznos pytlů na plasty.
Mnozí z nás si prošli virovým onemocněním COVID-19 a jsem nesmírně rád, že toto
onemocnění si nevyžádalo žádný lidský život našich občanů.
V roce 2020 nás navždy opustili čtyři občané naší obce z různých důvodů. Nenarodilo se žádné
dítě a k 31.12.2020 má naše obec 194 obyvatel. V podstatě se v roce 2020 zastavil kulturní
život v naší obci, kdy jsme stihli uspořádat pouze 5 akcí za celý rok 2020. Obec je nadále
členem DSO Mikroregionu Šternbersko, kde se aktivně zapojujeme do problematiky
odpadového hospodářství, která je hlavním tématem současnosti. V roce 2020 Mikroregion
získal ve druhém kole dotaci na nádoby na tříděný odpad, kdy přibližně ve 3Q 2021 budou
nádoby distribuovány do členských obcí. V naši obci bude mít každá domácnost 240 litrovou
nádobu na plasty a papír. Od 1.1.2021 platí nový zákon o odpadech, a s tím i nové povinnosti
obcí. V roce 2021 budeme doplácet mimo likvidaci SKO i na plasty ve výši 1936,- Kč/tuna a
papír ve výši 968,- Kč/tuna. Další poplatky jsou vyšší u skládkovného za BIO ve výši 580,- Kč/t.
Proto bude nutné počítat v roce 2022 s navýšením poplatků za odpady dle skutečně
vynaložených nákladů obce. Obec je také členem MAS Šternbersko p.o., kdy v roce 2020
zažádala obec od dotaci na Modernizaci hasičské zbrojnice v roce 2021 přes SZIF ČR. Obec je
také akcionářem ve VHS Sitka s.r.o. Šternberk.

V říjnu 2020 proběhly volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Zde jsme se
museli vypořádat s odstoupením členů Okrskové volební komise a dojmenování nových členů,
tak aby byl zajištěn bezproblémový chod okrskové volební komise.
Co se nám v roce 2020 nepodařilo.
1. Dokončit Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Řídeč, z důvodu odvolání se jednoho
z účastníků proti Rozhodnutí o dokončení KoPÚ.
2. Dokončit Projektovou dokumentaci na zasítění lokality Pod Lískovcem.
3. Započít s administrativními pracemi na odprodej obecních pozemků v lokalitě Pod
Lískovcem.
4. Odprodat část pozemku v intravilánu obce, tak aby byly narovnány majetkové vztahy mezi
obcí a občanem obce.
5. Odkoupit části pozemků pod MK, tak aby byly narovnány majetkové vztahy mezi občany a
obcí.
6. Urovnat smírčí cestou sousedský spor ve věci fungování Rekreační stáje - Koně Řídeč.
7. Vysadit nové stromky do zdevastovaných obecních lesů vlivem kůrovce a kalamity.
Co se nám v roce 2020 podařilo.
1. Největší investice ve výši 2,3 mil. Kč Oprava místní komunikace větev č. 3 a dále oprava
zpevněných ploch v obci – u Skočíkového, u horní autobusové zastávky či prostoru před
obchodem, kdy zakázku provedla f. STRABAG a.s.
2. Rekonstrukce dolní autobusové zastávky ve výši 94.067,- Kč, kterou provedla firma Milana
Nečase z Chabičova
3. Oprava propustku mostku odvodnění směrem k hájence u lokality KLUČ, firmou pana Pavla
Klimeše ze Šternberka ve výši 84.000,- Kč, kdy tato akce navázala na pročištění příkopu směrem
k Račímu potoku.
4. Po 7 letech se podařilo dokončit převod pozemků kolem PK v obci z Kraje na obec a obráceně,
tak aby byly narovnány majetkoprávní vztahy uvnitř obce.
5. Podařilo se zabránit konání rychlostní zkoušky „Rally Morava 2020“, která měla vést od
místní hájenky na Vysokou Roudnou přírodním parkem Sovinecko.
6. Podařilo se zajistit a zprovoznit tepelné čerpadlo pro vytápění Hostince, kdy obec hradila
pouze instalaci TČ a to částku 18.000,- Kč.
7. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na vytápění obecních bytů, kdy se této
problematice bude zastupitelstvo věnovat ještě v roce 2021 dle finančních možností obce.
8. Nadále podporujeme chod místní prodejny potravin částkou 20.000,- Kč ročně, kdy jako
jedna z mála malých obcí máme díky obětavosti provozovatelky zajištěnu tuto službu pro
občany obce a chataře.
9. Obecní lesy jsou zbavené kůrovcového dříví.
10. Obecní sad nad Hliníkem je opat pročištěn a jsou vysazeny nové ovocné stromy. Staré
stromy se dočkají omlazení.
11. Obec se stala členem Sdružení místních samospráv ČR, kdy díky členství čerpá výhody a
informace k fungování obcí.
Jaroslav Míča – starosta obce

