ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 1/2021
konané dne 25. 1. 2021
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč

Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 25. 1. 2021 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, Vojkovská Věra
Přítomno: 7 ze 7
Omluveno: --Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
VZZO je konáno za dodržení všech krizových opatření proti šíření COVID -19, v době Nouzového stavu
na území ČR, které platí až do 14.2.2021.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 15. 1. 2021.
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: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
--------------------------------------------------Před samotným programem požádal předsedajícího o slovo pan M.Š., majitel pozemků v k.ú. Řídeč a
fotograf. Informoval občany a zastupitelstvo, že prof. Mgr. J. Š. Dr.h.c. známý fotograf a profesor
Slezské univerzity v Opavě bude v rámci projektu své nové knihy s názvem Život v obci zachycovat
v naší obci společně s p. Š. fotograficky běžný život občanů v obci Řídeč. Požádal dále, zda si může
udělat několik snímků ze schůze zastupitelstva.
Požadavku bylo vyhověno a nikdo s přítomných členů zastupitelstva ani občanů nevznesl žádnou
připomínku či negativní postoj.

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Schválení prodloužení Pachtovní - nájemní smlouvy na p.č. 206/1 díl 7
3. Schválení Dodatku č. 5, Dohody o výběru poplatků s f. Marius Pedersen a.s. + pověření
starosty obce k podpisu dodatků smluv s f. Marius Pedersen a.s.
4. Inventarizační zpráva za rok 2020 – Návrh na vyřazení majetku
5. Informace z obce
6. Schválení finančního daru Charita Šternberk
7. Informace k RO č. 7/2020
8. Informace o činnosti JSDH za rok 2020

9. Schválení finančního daru na podporu místní prodejny potravin
10. Diskuze
Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
ČZO: J. Míča – předsedající
Další bod jednání č. 10 a bod č. 11
Bod č. 10 – Projednání žádosti N. V. o prominutí nájmu Hostince u Zlatého potoka z důvodu uzavření
provozovny,
Bod č. 11 – Zápis FV č. 1/2021 ze dne 21.1.2021
Bod č. 12 bude 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. 1/2021 dle návrhu
předsedajícího, včetně nového bodu č. 10 a 11, bod č. 12 bude diskuze.
Hlasování: Pro: 7 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 4. 1. 2021.
Odkoupení části p. č. 159 a 163/1 od soukromých vlastníků – úkol trvá.
Z diskuze:
Oprava VO u D. – úkol splněn.
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/1/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/1/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 – Schválení prodloužení Pachtovní - nájemní smlouvy na p.č. 206/1 díl 7
- předsedající
Starosta informoval přítomné o žádosti pana S. o z Komárova ze dne 28.12.2020 o prodloužení nájmu
zahrádky p. č. 206/1 díl 7, kdy mu nájem – pacht končí k 2.2.2021. Ve věci byl zveřejněn záměr obce na
prodloužení pachtovní – nájemní smlouvy od 5.1.2021 o dobu 15 dní do 21.1.2021. Starosta navrhl
pronájem – pacht prodloužit na dobu určitou a to 3 let ( od 2.2.2021 – 2.2.2024) u pozemku p.č. 206/1
díl č. 7 o výměře 375 m2 za cenu 3,-Kč/rok/1m2.
Dotazy a připomínky: ---

Návrh usnesení č. 1/2/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje prodloužení Pachtovní – nájemní smlouvy Dodatkem č. 1/2021
ke Smlouvě o pachtu – nájmu ze dne 2.2.2018 na část pozemku p.č. 206/1, díl 7 o výměře 375 m 2,
s panem O. S., bytem Komárov č. 252 na dobu určitou od 2.2.2021 do 2.2.2024 (tří let) za částku 3,Kč/rok/1m2. Ostatní ujednání smlouvy jsou zachovány. Zastupitelstvo obce ověřuje starostu obce
k podpisu Dodatku smlouvy.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 3 – Schválení Dodatku č. 5, Dohody o výběru poplatků s f. Marius Pedersen a.s. +
pověření starosty obce k podpisu dodatků smluv s f. Marius Pedersen a.s.- předsedající
Starosta obce informoval o jednání dne 15.12.2020, které proběhlo ve firmě MP a.s. Šternberk na téma
odpadů obcí, navýšení poplatků za likvidaci papíru a PVC v roce 2021 a předložení kalkulace cen a
obchodovatelnosti s odpady. Dále byl diskutován nový zákon o odpadech platný od 1.1.2021.
Dále starosta informoval o jednání s Ing. I. K. - obchodním zástupcem f. Marius Pedersen ze dne
13.1.2021, seznámil všechny přítomné s Dodatkem č. 5 ke smlouvě a Dohodou o výběru poplatků a
předávání dokladů.
Zkráceně: U Dodatku č. 5 - za PVC se nám zvyšuje poplatek na 1.600,- Kč z 1200,- Kč za tunu a za papír
z 0,- Kč na 800,- Kč za tunu bez DPH. U Dohody se řeší sleva za uložení SKO na skládce což je 500,- Kč
do množství 200 kg za občany s tr. pobytem u nás cca 41 tun SKO. Žádost o slevu na skládkách bude
řešit za nás MP a.s. včetně hlášení množství svezeného odpadu z obce u každého vývozu. Předkládání
hlášení o množství svezených odpadů na obec. Dále starosta seznámil přítomné s informačním
dopisem pro podnikatele z obce a nabídkou na uzavření smlouvu o zapojení do systému odpadového
hospodářství obce v roce 2021, dle nového zákona o odpadech.
Dotazy a připomínky: Krátká diskuze na dané téma mezi členy zastupitelstva a občany.
Návrh usnesení č. 1/3/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč Schvaluje
1. Dodatek č. 5 o poskytování služeb ke smlouvě č. 1091072623 s firmou Marius Pedersen a.s. se sídlem
Šternberk, Uničovská č. 64 od 1.1.2021
2. Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů dle zák.č. 541/2020 Sb., o odpadech od 1.1.2021
3. Pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 5 a Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů. Dále
pověřuje starostu obce k podpisu všech nadcházejících dodatků smluv s f. Marius Pedersen a.s., s tím,
že s dodatky smluv bude vždy informovat zastupitelstvo obce na nadcházejícím veřejném zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/3/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

Bod č. 4 – Inventarizační zpráva za rok 2020 obce Řídeč – Návrh na vyřazení majetku za rok
2020 – Ing. J.O. – předseda HIK a místostarosta obce
Ing. J.O. – místostarosta, seznámil přítomné s Inventarizační zprávou HIK za rok 2020 a návrhem na
vyřazení nepotřebného materiálu z majetku obce za rok 2020, která bude součásti Zápisu z 1. VZZO.

Dotazy a připomínky:
ČZO: V. Ž. – co přesně se vyřazuje se Střediska volného času (dříve DS), aby to mohl dát na půdu.
ČZO: V. V. – připomínka, aby bylo u návrhu na vyřazení kontejnerů přiloženo č.j. ke snadnějšímu
dohledání.
Ing. J. O. – přečetl i Č.j. pod kterým je věc vedena ze září 2020 a je to uvedeno i v Návrhu na vyřazení
nepotřebného majetku obce za rok 2020. Upřesnil dále, které věci jsou vyřazeny ze Střediska volného
času.
Návrh usnesení č. 1/4/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Inventarizační zprávu HIK za rok 2020 obce Řídeč včetně návrhu
na vyřazení nepotřebného majetku v celkové hodnotě 27.581,75 Kč, viz. příloha č. 1, která bude
součástí Zápisu č. 1 VZZO ze dne 25.1.2021.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/4/2021 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
-

Informace o stavu
k 1.1.2020.

-

Informace o Tříkrálové sbírce 2021 pořádanou Charitou Šternberk, která proběhla netradičně
vzhledem ke krizovým opatřením proti šíření COVID-19 on-line a zapečetěnou kasičkou v místním
obchodě do 24.1.2021.
Informace o zákonnosti OZV č. 1/2020 o odpadech, potvrzeno MV ČR ODK VS.
Informace o zveřejněné Výroční zprávě obce Řídeč za rok 2020 dle zák. č. 106/1999 Sb.
Informace o aktualizování všech dokumentů na webových stránkách obce i z hlediska nové
vyhlášky č. 315/2020 Sb. přes IPO antee.
Informace o kontrole webových stránek obce z Mikroregionu Šternbersko z hlediska ochrany
osobních údajů – pověřence GDPR – vše máme v pořádku.
Informace o geodetických pracích Ing. J. B. na majetkoprávním narovnání pozemků pod MK větev
č. 2+3 a navazujícím postupu vzhledem k MěÚ stavebnímu odboru.
Informace ke Komplexním pozemkovým úpravám k.ú. Řídeč.
Informace o Dodatku ke smlouvě č. 2 na uskladnění BIO odpadů v kompostárně Paseka s panem
B.P..
Informace o celkovém objemu všech odpadů za rok 2020 a nákladech za jejich svoz a likvidaci.
Informace o osvobození JSDH od dálničních poplatků na SFDI ČR
Informace o novém ceníku za služby poskytovaných občanům v roce 2021.
Informace o uzavřených Dohodách o PP mezi obcí a občany obce.
Informace o pročištění pozemku p. č. 206/1 díly 3 a 4 pod rybníkem, kdy bude po změření
zveřejněn záměr na jeho pronájem.
Informace o podání žádostí o dotaci na propagaci MAS Šternberko (max. 4.000,- Kč) pro obec i pro
naše Seniory.
Informace o chystané žádosti o dotaci na Obnovu místní komunikace větev č. 1 z POV
Olomouckého kraje pro rok 2021.
Informace o podání předběžné žádosti na SFŽP na budovu č. 307 v obci Řídeč, kdy se jedná o
fotovoltaiku. Jedná se o realizaci až pro rok 2023.
Informace o podaných hlášeních obcí za rok 2020 – MF ČR a KÚ Ol. kraje.
Informace k Dodatkům č. 2 s nájemníky obecních bytů, dle uzavřených dodatků č. 1/2020.

-

finančních prostředků obce k 1.1.2021 a porovnání se stavem

-

-

-

Informace o vytýčení vedení telekomunikačního vedení CETIN 14.1.2021 pro obnovu příkopu na
pozemku p.č. 527/2 k.ú. Řídeč a budoucí odvodnění místních komunikací větev č. 1+2. Obnovou
příkopu a svedení povrchových srážkových vod mimo obydlené území obce, obec tím přispěje k
protipovodňovým opatřením v obci.
Informace o jednání s f. EMONTAS s.r.o. Olomouc o prodloužení veř. osvětlení na Komárov na
projekt „Prodloužení veřejného osvětlení v obci Řídeč 2021“, informace o posunutí dopravní
značky „Obec“ a „Konec obce“ směrem na Komárov, které je taktéž v řešení a informace o
chystaném dočasném zpevnění komunikace na okraji vesnice k novým rodinným domům a řešení
veřejného osvětlení solárními lampami.
Informace o kontrole účetnictví Klubu seniorů Řídeč za rok 2020. Účetnictví souhlasí s příjmovými
a výdajovými doklady za rok 2020 a je bez chyb a nedostatků.
místostarosta doplnil informaci ve věci podání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les na
pozemku SPÚ ČR Olomouc u Račího potoka. Vzrostlé stromy již zabraňují přijímání signálu
internetu do obce z hájenky od jara do podzimu.

Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/5/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/5/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 6 Schválení finančního daru Charita Šternberk - předsedající
Starosta informoval o žádosti Charity z prosince 2020, kdy navrhl na podporu Charity Šternberk
finanční dar ve výši 3.000,- Kč. Na VH Mikroregionu Šternbersko (MKR) v září 2020 se starostové shodli,
že v rámci MKR podpoří Charitu Šternberk částkou 10,- Kč občan/rok + 2000,- Kč za klienta, o které se
v obci charita stará a projednají návrh v zastupitelstvech obcí. Na Charitu Šternberk obec naposledy
přispěla v roce 2017 a to na nové vozidlo.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/6/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje finanční dar pro Charitu Šternberk, Opavská č. 13, 785 01 Šternberk
ve výši 3.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu Darovací smlouvy.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/6/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 7 Informace o Rozpočtové opatření č. 7/2020 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 7/2020 ze dne 14.12.2020
RO č. 7/2020

Příjmy: 46.600,- Kč

Výdaje: 46.600,- 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. 1/7/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 7/2020.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/7/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 – Informace o činnosti JSDH za rok 2020 – velitel SDH Ing. M. Ž.
O činnosti JSDH informoval přítomné starosta SDH Řídeč Ing. Martin Žouželka.
Dotazy a připomínky:
ČZO: Ing. J. M. - poděkoval SDH Řídeč za spolupráci na všech akcích pořádaných v obci.
Návrh na usnesení č. 1/8/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o činnosti JSDH Řídeč za rok 2020.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/8/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 9 – Schválení finančního daru na podporu místní prodejny - předsedající
Starosta informoval o podané žádosti o podporu místní prodejny potravin v roce 2021 P. P. ze dne
11.1.2020. Navrhl částku 20.000,- Kč s úpravou vyplácení - polovina (10.000,- Kč) bude vyplacena
k 15.6.2021 a druhá polovina (10.000,- Kč) k 15.12.2021.
Dotazy a připomínky:
Členové zastupitelstva i občané vyjádřili názor, že obchod v obci funguje bez problémů i v době
Nouzového stavu. Provozovatelka obchodu zajišťuje roznos nákupů občanům v karanténě, má
zabezpečeny hygienické potřeby a opatření v obchodě. Spolupracuje ochotně s obcí při jakýchkoliv
akcích.
Návrh na usnesení č. 1/9/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje finanční dar paní P. P., IČ: 86876937 provozovatelce místního obchodu s potravinami na
adrese Řídeč č. 307 pro rok 2021 ve výši 20.000,- Kč, kdy bude částka převedena na účet obdarované
ve dvou splátkách v roce 2021 a to k 15.6.2021 (10.000,- Kč) a 15.12.2021 (10.000,- Kč).
2. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy dle rozhodnutí zastupitelstva obce Řídeč.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/9/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Bod č. 10 – Projednání žádosti N. V. o prominutí nájmu Hostince u Zlatého potoka z důvodu
uzavření provozovny - předsedající
Starosta informoval o podané žádosti o prominutí nájmu provozovatelce Hostince U Zlatého potoka
v obci Řídeč, Řídeč č. 276 z důvodu nemožnosti podnikání a provozování hostinské činnosti v době
nouzového stavu a platných krizových opatření. Starosta informoval zastupitelstvo o jednání s matkou
provozovatelky a taktéž o podpoře hospody v roce 2020 a to jak prominutí nájemného za dva měsíce,
či snížení nájemného od prosince 2020 tj. o 1,6 násobek nájemného proti původní výši nájmu ročně.
Poukázal na možnosti čerpání kompenzací pro hospody z programu COVID – NÁJEMNÉ a COVID –
GASTRO, kdy dle vyjádření P. V. je vyřizování složité a v podstatě nereálné pro malou provozovnu.
Starosta dále poukázal na kladné stránky provozovatelky z hlediska udržování čistoty, spolupráci s obcí
při akcích, udržování pozemků, zvelebování – dětského koutku, sortiment nabízeného zboží i v letních
měsících, zajištění tepelného čerpadla na vytápění hostince a s tím spojené minimální náklady obce,
atd. Požádal zastupitele o pečlivé zvážení při rozhodování o prominutí nájmu a navrhl prominutí nájmu
v celkové výši 7.100,- Kč za měsíce listopad a prosinec 2020 a leden 2021.
Dotazy a připomínky:
Občan Ing. M. R. – vyjádřil názor, že pokud se podpořil obchod, tak by bylo dobré podpořit i hospodu
Občan A. H. – souhlasila s názorem p. R. a poznamenala, že s vnoučaty může v letních i zimních
měsících zajít po procházce na občerstvení do příjemného prostředí.
Občan Ing. M. Ž. – uvedl, že by se mohla provozovatelka obrátit o pomoc i na Pivovar Litovel, který
nabízí svým odběratelům pomoc při řešení kompenzací od státu na uzavřené provozovny.
ČZO: Ing. I. K. – navrhl podmínit prominutí nájemného, aby provozovatelka hostince podala žádosti o
kompenzaci z programu COVID-NÁJEMNÉ N. Všianské. Starosta i členové zastupitelstva, tato podmínka
nemá opodstatnění a pokud nemá žádné zaměstnance na HPP, je to asi bezpředmětné.
ČŽO: V. Ž. – upozornil i na to, že se provozovatelce budou vracet finance z poskytování záloh na
energie. Starosta uvedl, že vratky jsou minimální, protože se musí topit, musí být zapnuté lednice,
mrazáky, to vše je závislé na elektřině.
Proběhla i další diskuze na dané téma, převážně s pozitivním názorem na návrh starosty.
Návrh na usnesení č. 1/10/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
schvaluje prominutí čistého nájmu na měsíce listopad, prosinec 2020 a leden 2021 celkové výši 7.100,Kč nájemkyni p. N. V., bytem Mladějovice č. 204 IČ: 034 72 213 za pronájem uzavřené provozovny
Hostince U Zlatého potoka, na adrese Řídeč 276, z důvodu Krizových opatření v době nouzového stavu
na území ČR. Zálohy za služby se neodpouštějí a nájemkyně je povinna tyto uhradit v plné výši dle
uzavřeného Dodatku č. 1/2020.
Odůvodnění: Obec má zájem na zachování dostupnosti služeb pro občany obce a podpoře podnikatelů
v obci, kterým je znemožněno podnikání v souvislosti s krizovými opatřeními proti šíření COVID-19
v době nouzového stavu.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/10/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 11 – Zápis FV č. 1/2021 – předsedkyně FV J. B.
Předsedkyně FV p. Jaroslava Blahová seznámila se Zápisem z FV č. 1/2021 ze dne 21. 1. 2021.
Závěr: bez nápravných opatření.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/11/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Zápis FV č. 1/2021 bez přijatých opatření.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/11/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 12 DISKUZE
ČZO: V. V. – jak jezdí autobusy v obci – zda by bylo možné schovávat na zimu síť z hřiště – ořezání
ořechů na malé straně – jak to je s popelnicemi tříděný odpad z mikroregionu.
Starosta – autobusová doprava jezdí dle prázdninového režimu je na stránkách KIDS a bylo i na
stránkách obce, schovávání sítě z tenisového kurtu bude zajišťovat SDH, prořezávku stromů na malé
straně zasahujících do vedení ČEZ zajistí obec cestou pana J. R. – má výškovou techniku a popelnice na
PVC a papír bude nejdříve ve 3Q 2021.
ČZO Ing. J. O. – informoval o opravě střechy u domu č. 304 v obci Řídeč, kde zatékalo vlevo od
vchodových dveří.
Občan M. R. – jak to je z rozvodnou sítí na novou bytovou výstavbu, zda má transformátor dostatečnou
kapacitu.
Starosta - je to v řešení a určitě to bude řešit ČEZ asi transformátorem před obcí.
Ukončení: Dne 25.1.2021 v 19.50 hod.
Zápis z 1. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 27.1.2021

Zapisovatel

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslav Míča v.r.

Jaroslava Blahová dne 29. 1. 2021
Jaroslava Blahová v.r.
Vladimír Žouželka dne 29. 1. 2021
Vladimír Žouželka v.r.

Dne 29. 1. 2021

Jaroslav Míča v.r. – starosta

