ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 3/2021
konané dne 29. 4. 2021
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 29. 4. 2021 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, Ing. Jakub Míča, Vojkovská Věra
Přítomno: 7 ze 7
Omluveno:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná v režimu platných MO MZDR ČR dle z. č. 94/2021 Sb. o
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících
zákonů.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 21. 4. 2021.
Návrh ověřovatelů zápisu: Jaroslava Blahová a Vladimír Žouželka
Návrh na zapisovatele: Jaroslav Míča
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.
-----------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Schválení propachtování obecních pozemků po ukončených KoPÚ k.ú. Řídeč
3. Schválení odkoupení pozemku p. č. 63 k.ú. Řídeč
4. Projednání prominutí nájmu nájemkyni Hostince u Zlatého potoka
5. Informace z obce
6. Informace o RO č. 2/2021
7. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu, Nájemní smlouvy a smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene s Olomouckým krajem, SSOlk p.o. Lipenská 120, Olomouc
8. Diskuze
Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
Předsedající: Jaroslav Míča – navrhl
Doplňující bod č. 2 Zápis z KV č. 1/2021, ostatní body budou o jednu číselnou řadu posunuty.
doplňující BOD č. 9 Schválení Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR na Modernizaci hasičské zbrojnice
v obci Řídeč, bod č. 10 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. 3/2021 dle návrhu
předsedajícího včetně nových bodů 2 a 9, bod č. 10 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. 134/2 k.ú. Řídeč – splněno. Smlouva podepsána 6.4.2021, podán návrh
na vklad do KaN, vyznačení plomby přišlo na obec 12.4.2021.
Odkoupení části p. č. 159 a 163/1 od soukromých vlastníků – úkol trvá.

Žádost SH ČMS SDH Řídeč na podání žádosti o dotaci přes NSA na vybudování tartanové dráhy
ve SA obce – (bod č. 7 z 2. VZZO 2021) - úkol trvá
Žádost o směnu pozemků s M. J. – (bod č. 11 z 2.VZZO 2021) - úkol trvá – informace v bodě č.
5.
Z diskuze:
Umístění nástěnky k chatám – úkol trvá
Sáčky na úklid polem obce v obchodě u paní P. P. - splněno
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 3/1/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/1/2021 bylo schváleno.
--------------------------------------------------BOD č. 2 Zápis z KV č. 1/2021 – Ing. Ivo Kropáček – předseda KV
Seznámil se Zápisem KV č. 1/2021 ze dne 28.4.2021 a návrhem KV na propachtování pozemku
s Pasekou zemědělskou a.s..
Starosta uvedl, že se stanoviskem za kontrolovaného (obec) k Zápisu z KV č. 1/2021 se konkrétně
vyjádří v bodě č. 3 VZZO.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 3/2/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí zápis Kontrolního výboru č. 1/2021 a souhlasí se záměrem
Kontrolního výboru obce zkontrolovat hospodaření s pozemky obce v intravilánu a extravilánu obce.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/1/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 3 – Schválení propachtování obecních pozemků po ukončení komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Řídeč - starosta
Obec Řídeč zveřejnila na své úřední desce dne 8.4.2021 celkově tři záměry na propachtování obecních
pozemků po ukončení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Řídeč, kdy dle § 11 odst. 8 zák. č.
139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, kdy
nejpozději k 1.10. zanikají nájemní – pachtovní smlouvy k pozemkům, které byly dotčeny pozemkovou
úpravou.
1. Zveřejněný záměr na úř. desce pod č. 20 – pozemky v lokalitě Kluč-Hradisko
k.ú. Řídeč 8.4.-26.4.2021
2. Zveřejněný záměr na úř. desce pod č. 21 – pozemky v lokalitě Hliník k.ú. Řídeč 8.4.-26.4.2021
3. Zveřejněný záměr na úř. desce pod č. 22 - ost. pozemky v celé k.ú. Řídeč 8.4.2021 – 26.4.2021
Dle zveřejněného záměru pod č. 20 (lokalita Kluč - Hradisko) si podal žádost o nájem – pacht pan M. Š.,
bytem Mutkov č. XXX o pozemky o celkové výměře 3.485 m2 , kdy navrhl cenu 3.100,- Kč/ha/rok.
Starosta navrhl pachtovní smlouvu uzavřít na dobu určitou a to 3 roky od 1.5.2021 – 30.4.2024.
Připomínky a dotazy:
ČZO: V. Ž. – jak je řešen odtok z biotopu na Kuči.
Občan: M. Š. – odtok byl celý pročištěn a teče remízem Kluč jak doposud.
Občan: B. K. – dotaz na průchod k lesu přes Kluč
Starosta: J. M. - ve smlouvě bude řešeno zachováním průchodu přes pozemek k lesu ze spodní části
pozemku brankami. M. Š. uvedl, že hodlá pozemek na Kluči dočasně oplotit kvůli vysazeným stromkům
z důvodu okusu zvěří.
Dle zveřejněného záměru pod č. 21 (lokalita Hliník) si podal žádost o nájem – pacht pan Ing. J. B., Řídeč
č. XXX o pozemky o celkové výměře 8.872 m2 , kdy navrhl cenu 2.100,- Kč/ha/rok. Starosta navrhl
pachtovní smlouvu uzavřít na dobu určitou a to 5 let od 1.5.2021 – 30.4.2026.
Připomínky a dotazy: --Dle zveřejněného záměru pod č. 22 (ost. pozemky v celé k.ú. Řídeč) si podala žádost o nájem – pacht
pozemků Paseka zemědělská a.s., Babice 130, 785 01 Babice, IČ: 25356411. Cena pachtu pozemků je
předmětem jednání s ohledem na bonitu půdy v dané lokalitě. Do pachtovní smlouvy bude zahrnuta i
připomínka ČZO: Ing. I. Kropáčka, aby na pronajatých pozemcích bylo hospodařeno tak, aby
nedocházelo ke zvýšené erozi půdy dle zpracované Územní studie krajiny ORP Šternberk. Vyjednána
cena za pachty pozemků: u jednoleté smlouvy cena 1.200,- Kč/ha/rok u 5 letých smluv cena 2.100,/ha/rok, u 10 letých smluv cena 3.100,-/ha/rok, kdy se tato vyjednána vzhledem k bonitě půdy, ceně
v místě a čase obvyklé. Všechny pozemky zveřejněné k propachtování – nájmu jsou v majetku obce
Řídeč, zapsané na LV 10001 Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc.
Dotazy a připomínky:
Ve věci proběhla plodná diskuze cca 20 minut ve věci propachtování navržených pozemků, kdy na jedné
straně byly navrhovány změny ze strany ČZO Ing. I. K. a občana B. K., na druhé straně argumenty a
vyjádření starosty obce J. M. a ostatních členů zastupitelstva. Konečná verze na propachtování
pozemků je přílohou č. 3 Zápisu z 3. VZZO dle návrhu usnesení. Starosta upozornil na priority obce a
rozvoj pro bytovou výstavbu, rozjednané akce a podané žádosti o dotace pro rok 2021 a administrativu
s tím spojenou. Nelze dělat sto věcí najednou ve „dvou lidech“, to by se mělo brát také na zřetel.
Diskuze byla následně ukončena.

Návrh na usnesení č. 3/3/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje:
1. Propachtování pozemků dle zveřejněného záměru obce Řídeč pod č.j. RID-127/2021 od 8.4.2021 –
26.4.2021, celkově o výměře 3.485 m2 (příloha č. 1 Zápisu z 3.VZZO), panu M. Š., bytem Mutkov č.
XXX, 785 01 Šternberk za cenu 3.100,- Kč/ha/rok. Pachtovní smlouvu uzavřít na dobu určitou od
2.5.2021 do 30.4.2024 tj. dobu tří let.
2. Propachtování pozemků dle zveřejněného záměru obce Řídeč pod č.j. RID-128/2021 od 8.4.2021 –
26.4.2021, celkově o výměře 8.872 m2 (příloha č. 2 Zápisu z 3.VZZO), panu Ing. J. B., bytem Řídeč č.
XXX, 785 01 Šternberk za cenu 2.100,- Kč/ha/rok. Pachtovní smlouvu uzavřít na dobu určitou od
2.5.2021 do 30.4.2026 tj. dobu pěti let.
3. Propachtování pozemků dle zveřejněného záměru obce Řídeč pod č.j. RID-129/2021 v době od
8.4.2021 – 26.4.2021. Celkově o výměře 92.645 m2 (příloha č. 3 Zápisu z 3.VZZO), firmě PASEKA
zemědělská a.s., IČ: 25356411 Babice 130, 785 01 Babice, za ceny: 1.200 Kč/ha/rok u jednoletých
smluv, 2.100 Kč/ha/rok u pětiletých smluv a 3.100 Kč/ha/rok u desetiletých smluv. Pachtovní smlouvu
uzavřít od 2.5.2021.
4. Ceny pronajatých – propachtovaných pozemků jsou sjednány v místě a čase obvyklé, vhledem
k bonitě půdy a přihlédnutím k účelu pronájmu – pachtu. Pověřuje starostu obce k podpisu smluv.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 3/3/2021 bylo schváleno.
--------------------------------------------------

BOD č. 4 – Schválení odkoupení pozemku p. č. 927 k.ú. Řídeč – předsedající
O pozemku p.č. 63 k.ú. Řídeč již starosta informoval na předchozích VZZO. Majiteli pozemku p. č. 63
k.ú. Řídeč o celkové výměře 34 m2 druh pozemku zahrada, jsou spoluvlastníci:
M. R., Řídeč XXX ………………………………..…………
1/6
P.F., Olomouc - Balbínova XXX…………………………. 1/12
P.J., Šternberk, Uničovská XXX..………………………... 1/12
P.M., Řídeč XXX …………………..…..……………………….. 4/6
Dohoda se spoluvlastníky pozemku s odprodejem p. č. 63 zapsané na LV č. 96 katastrálního území Řídeč
je částka 100,- Kč/m2, kdy se jedná o cenu v místě a čase obvyklou za daný druh pozemku, veškeré
náklady ponese obec a to na smlouvu, ověření podpisů a Návrh na vklad do KaN Ol. kraje. jedná se o
narovnání majetkoprávních vztahů, kdy pozemek tvoří část místní komunikace na „malé straně“ obce.
Připomínka a dotazy: --Návrh na usnesení č. 3/4/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč:
1. Schvaluje odkoupení pozemku parcelní číslo 63 k. ú. Řídeč o celkové výměře 34 m 2 zapsané
v Katastru nemovitostí Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc na LV č. 99 od spoluvlastníků dle
jednotlivých podílů
M. R., Řídeč XXX ………………………………..……………. 1/6
P.F., Olomouc - Balbínova XXX…………………………. 1/12
P.J., Šternberk, Uničovská XXX..………………………… 1/12
P.M., Řídeč XXX …………………..…..……………………….. 4/6
za celkovou částku 3.400,- Kč (100,- Kč/m2), kdy náklady spojené s výpisem z katastru nemovitostí,
ověření podpisů a podání Návrhu na vklad u Kat. úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc
ponese Obec Řídeč jako nabyvatel. Cena pozemku je sjednána jako cena v místě a čase obvyklá.

2. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a podání Návrhu na vklad do Katastru nemovitostí.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/4/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Bod č. 5 – Projednání prominutí nájmu nájemkyni Hostince u Zlatého potoka - předsedající
Dne 10.3.2021 požádala N. V., Mladějovice č. XXX o prominutí nájmu z Hostince U Zlatého potoka na
adrese Řídeč 276, kdy má hostinec v pronájmu. Vzhledem k nouzovému stavu a přetrvávajícím
opatřením, které znemožňují podnikání v hostinské činnosti navrhl starosta zastupitelstvu prominout
nájem p. N. V. za měsíce únor, březen a duben 2021 celkově ve výši 6.600,- Kč. Zálohy za služby bude
nájemce platit i nadále dle smlouvy.
Dotazy a připomínky:
Návrh usnesení č. 3/5/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
schvaluje prominutí čistého nájmu na měsíce únor, březen a duben 2021 celkové výši 6.600,- Kč
nájemkyni p. N. V., bytem Mladějovice č. XXX 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 a mimořádných opatření dle zákona č. 94/2021 Sb. po skončení 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. 3/5/2021 bylo schváleno.
------------------------------------------------------

BOD č. 6 – Informace z obce - předsedající
-

Stav finančních prostředků obce k 25.4. 2021
Pročištěna příkopu na p. č. 527/2 směr hájenka f. Bata.
Zakoupena sekačka zn. Riwal PRO na sečení malých ploch.
Zakoupen drtič větví MZD Proma – ukázka 1.5.2021 v odpoledních hodinách u chat
Byla podána žádost na MF ČR na modernizaci byt. domu č. 304 v obci Řídeč 16.4.2021
Proti roku 2020 došlo ke snížení SKO na 1Q/2021 cca 0,250 t – přetrvávající neukázněnost v třídění
u kontejnerů pod chatovištěm
Byly uzavřeny pachtovní – nájemní smlouvy na zahrádky pod rybníkem dle 2. VZZO.
Byl zveřejněn závěrečný účet na webu a nástěnce + přijatá opatření odeslána na KÚ.
Byla podepsána s f. Heinz Elektro Smlouva o dílo na prodloužení VO v lokalitě Z1
Přes MKR Šternbersko bude mít obec nový geoportál na Pasporty obce do 6/2022 zdarma, poté
3.000,- Kč ročně
Úřední hodiny obecního úřadu zůstanou tak jak jsou doposud tj. každé pondělí od 09.00.11.00
hodin a od 14.00 – 17.00 hodin.
Jednání s paní M. J. ( k usnesení 2/7/2021) proběhlo dne 20.4.2021 – výsledek jednání je ten, že
s obcí smění část pozemku p.č.615 (120m2) za p.č.617 (369 m2) a pozemek p.č. 616 (68m 2) obci
odprodá za částku 80,- Kč/m2, náklady ponese obec. Dále proběhlo jednání s majiteli sousedních

-

-

pozemků Ing. M. R. aj. T., Ing. H. Z. a M.V. o směně pozemků p.č. 615 za jejich pozemky na okraji
lesa. Projednání případné směny starosta konzultoval na MěÚ ve Šternberku s paní Ing. Z.. Ještě
bude starosta informovat majitele pozemků o výsledku jednání na územním plánování, následně
bude podle domluvy zveřejněn záměr a nechá zpracovat GP a dělení pozemků.
Kominík bude v naší obci 11.6. – 12.6.2021 – firma Jan Rašo - 300,- Kč jako každý rok
Byl podepsán dodatek č. 2 s ČEZ distribucí a.s. na připojení pozemků v lokalitě Z3, kdy obec
převedla na ČEZ částku 16.000,- Kč dle smlouvy z roku 2019. Celkově obec zaplatí 320.000,- Kč za
24 odběrných míst lokality Z1+Z3, ale obec hradí pouze svých 9 přípojek 120.000,- Kč, ostatní
finanční prostředky jsou již uhrazeny jako zálohy od soukromých vlastníků pozemků. ČEZ má
zaplacenou zálohu ve výši 160.000,- Kč.
Po jednání s paní J. P. ze Šternberka ve věci odkoupení p. č. XXX k. ú. Řídeč, se nepodařilo sjednat
odkoupení pozemku, vlastník prozatím nemá zájem na odprodeji.
Obec má schválenu dotaci z SZIF na modernizaci HZ SDH Řídeč ve výši 144.000,- Kč z celkových
nákladů 180.000,- Kč.
v sobotu 1.5.2021 proběhne brigáda na zalesnění Chaloupky 150 sazenic buku.
Byla opravena část místní komunikace recyklátem u p. Dvořáčka.
Proběhla úprava pod Hradiskem – vysazeny ovocné stromky - 6 jabloní, zatravněno, upraven
protipovodňový val a příkop ve spolupráci s Pasekou zemědělskou a.s..

Dotazy a připomínky:
Návrh usnesení č. 3/6/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/6/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 7 Informace o Rozpočtové opatření č. 2/2021 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 2/2021 ze dne 14. 3. 2021
RO č. 2/2021

Příjmy: 107.793,- Kč

Výdaje: 107.793,- 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. 3/7/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 2/2021.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/7/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 – Schválení Smlouvy o právu provést stavbu, Nájemní smlouvy a smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene s Olomouckým krajem, SSOlk p.o. Lipenská 120, Olomouc –
předsedající

V souvislosti s prodloužením VO směr Komárov zaslala SSOlk p.o. Lipinská 120 Olomouc Návrh smlouvy
o právu provést stavbu na p.č. 698 k.ú. Řídeč, Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene k pozemku p. č. 698 k. ú. Řídeč. Zastupitelé obdrželi e-mailem 19.4.2021.

Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 3/8/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 698 v k. ú. Řídeč v souvislosti
akcí „Rozšíření VO Řídeč“ směrem na obec Komárov k novostavbám ve spodní části obce Řídeč.
2. Schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k pozemku p. č. 698 k. ú. Řídeč.
3. Pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu, Nájemní smlouvy a smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku, zapsaným na LV č. 87 k.ú. Řídeč,
Olomouckým krajem, IČ: 60609460, Jeremenkova 40a 779 00 Olomouc zastoupeným Správou silnic
Olomouckého kraje p.o., IČ: 70960399, Lipenská 120, 779 00 Olomouc.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/8/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 9 Schválení Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR na Modernizaci hasičské
zbrojnice v obci Řídeč - předsedající
Dne 22. 4. 2021 bylo obci Řídeč datovou zprávou oznámeno schválení dotace na Modernizaci hasičské
zbrojnice v obci Řídeč a výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR mezi RO SZIF ČR a Obcí
Řídeč z podprogramu Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného rozvoje s celkovými
výdaji 180.000,- Kč, uznatelné náklady dotace ve výši 80% což činí 144.000,- Kč. O dotaci bylo žádáno
na SZIF ČR přes MAS Šternbersko o.p.s., s kterou obec spolupracuje a je členem. Administraci
prováděla Mgr. K.Č. z MAS Šternberku a podílel se na tom Ing. M. Ž. a starosta obce. Při podpisu
Dohody musíme doložit ještě bezdlužnost obce z FÚ, zvolení starosty, oprávnění k podpisu, atd.
Zastupitelé dostali informace – podklady - e-mailem 23. 4. 2021.

Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 3/9/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
„Modernizace hasičské zbrojnice v obci Řídeč“ z podopatření „Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje“ mezi SZIF ČR, RO SZIF Olomouc a Obcí Řídeč s celkovými
náklady 180.000 Kč a celkovou výší přiznané dotace 144.000,- Kč, což činí 80% uznatelných nákladů.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/9/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Bod č. 10 Diskuze
Občan p. M. Š. – dotaz kdo má ve vlastnictví vodní prameny v obci Řídeč.

starosta a zastupitelé – vodní zdroje jsou v majetku VHS Sitka s.r.o. Šternberk a obec je akcionářem.
místostarosta Ing. J. O. – neustálé problémy s odpady, kdy lidé hází do tříděného odpadu i směsný
odpad, to samé u chat. Nepochopitelné.
Občan B. K. se chtěl vrátit k pronájmu pozemků za hrázi rybníka.
ČZO V. Ž. upozornil na dodržování jednacího řádu
starosta J. M. – diskuze se k uzavřeným a projednaným věcech již nepřipouští.
Žádné další dotazy či připomínky nebyly vzneseny.

Ukončení 3. VZZO dne 29.4.2021 ve 20.00 hod.
Zápis provedl: Jaroslav Míča – předsedající

Zápis z 3. VZZO byl vyhotoven dne 4. května 2021

………..………………………………..
Jaroslav Míča v.r.

Zápis z 3. VZZO ověřili:
Jaroslava BLAHOVÁ

dne 4. 5. 2021

………………………………………….
Jaroslava Blahová v.r.

Vladimír ŽOUŽELKA

dne 4. 5. 2021

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

Dne 5. května 2021

……………………………………………
Jaroslav Míča v.r. - starosta

