ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 4/2021
konané dne 10.6.2021
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 10.6.2021 v 19. 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, Věra Vojkovská
Přítomno: 7 ze 7
Omluveno: 0
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 1.6.2021.
Návrh na ověřovatele zápisu: Jaroslava Blahová a Vladimír Žouželka
Návrh na zapisovatele: Jaroslav Míča - předsedající
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 přijetí dotace z POV Ol. kraje 2021 a uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Ol. krajem na akci
„Oprava místní komunikace v obci Řídeč – větev č. 1“
3. Informace k RO č. 3 a 4/2021
4. Schválení založení Dobrovolného svazku obcí (DSO) Odpadové hospodářství svazku obci (OHSO),
smlouvy o založení DSO OHSO, Stanov DSO OHSO a vstupu Obce Řídeč do DSO OHSO
5. Informace z obce
6. Schválení nového znění Společenské smlouvy VHS Sitka s.r.o. v souladu s novelou zákona o
obchodních korporacích
7. Projednání výpovědi Smlouvy o dílo s f. MARIUS PEDERSEN a.s. od 1.1.2022 a schválení odkoupení
pronajatých nádob na odpady od MP a.s.
8. Schválení zhotovitele na „Opravu místních komunikací v obci Řídeč větev č. 1,2“, dle výsledků VŘ
VZMR v uzavřené výzvě a pověření starosty obce k podpisu SoD.
9. Poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce vykonávající funkci
starosty
10. Zápis FV č. 2/2021
11. Zápis KV č. 2/2021
12. Diskuze

Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 4/2021 dle návrhu
předsedajícího.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
-----------------------------------

BOD č. 1 Nesplněné úkoly z minulých období – předsedající
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 p. M. Janíkovou (p. Vránovou, p. Zdražilovou, p. Réblem a p. Tichou) – (bod
č. 11 z 2.VZZO 2021) - úkol trvá – informace (místostarosta obce)
Z diskuze:
Umístění nástěnky k chatám – úkol trvá
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 4/1/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1/2021 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 2 Schválení přijetí dotace z POV Ol. kraje 2021 a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
s Ol. krajem na akci „Oprava místní komunikace v obci Řídeč – větev č. 1“ - předsedající
Seznámil se schválenou dotací zastupitelstvem Olomouckého kraje ze dne 26.4.2021 usnesením č.
UZ/4/51/2021, kdy obec získala dotaci ve výši 368.000,- Kč z POV Olomouckého kraje 2021 z dotačního
titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Oprava místní komunikace v obci
Řídeč – větev č. 1.
Na Dotaci přes MMR ČR, která byla podána na větev č. 2 se nám na dotaci nepodařilo dosáhnout.
Výsledky byly zveřejněny dne 4.6.2021 po 14. hodině.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 4/2/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje přijetí dotace z POV Olomouckého kraje 2021 z dotačního titulu „Podpora budování a
obnovy infrastruktury obce“ na akci „Oprava místní komunikace v obci Řídeč – větev č. 1 ve výši
368.000,- Kč.
2. Schvaluje uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/01821/ OSR/DSM mezi
Olomouckým krajem, Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ:60609460, zastoupený Ing. Janem Šafaříkem,
MBA, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje a Obcí Řídeč, Řídeč 276, IČ: 60799692 zastoupenou
Jaroslavem Míčou, starostou obce.

3. Pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/01821/
OSR/DSM.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 3 – Informace k RO č. 3 a 4/2021 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 3/2021 ze dne 15. 4. 2021
RO č. 4/2021 ze dne 15. 5. 2021
RO č. 3/2021
RO č. 4/2021

Příjmy: 2.100,- Kč
Příjmy: 2.800,- Kč

Výdaje: 2.100,- Kč
Výdaje: 2.800,- Kč

Příjmy i výdaje u obou RO jsou v rovině.
RO jsou zveřejněna 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. 4/3/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 3 a 4/2021.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/3/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 4 – Schválení založení Dobrovolného svazku obcí (DSO) Odpadové hospodářství
svazku obci (OHSO), smlouvy o založení DSO OHSO, Stanov DSO OHSO a vstupu Obce
Řídeč do DSO OHSO - předsedající
Starosta seznámil se jednáním na založení nového DSO, kdy úvodní jednání proběhlo dne 18.5.2021
v kině v Moravském Berouně, kde byl s místostarostou. Bylo zde přítomno 24 zástupců obcí
mikroregionu Šternbersko. Proběhla celková prezentace nového DSO ve vztahu k odpadovému
hospodářství a svozové firmě, kterou budou obce provozovat sami a to od 1.1.2022. Předběžně se
přihlásilo 20 obcí MKR ke vstupu do nového DSO (cca 17.000 obyvatel) a řešení svozu a likvidaci odpadů
vlastní svozovou firmou, kde je zastoupení bezpodílové, tj. 1 obec = 1 hlas, tudíž žádná majorita. Dále
informoval o jednání přípravného výboru v Dolanech dne 25.6.2021 a o názvu nového DSO
Odpadového hospodářství svazku obcí. Schválení vstupu do nového DSO OHSO v jednotlivých obcích
musí proběhnout do 18.6.2021 vzhledem k registraci svazku atd., ustavující VH DSO OHSO bude dne
22.6.2021 v 15.30 hodin Domašově u Šternberka. Informoval o dobré praxi v oblasti odpadového
hospodářství DSO Malá Haná, výsledky azalýz a zkušenosti f. StavRe.envi Ing. Tomáš Matela a Květoslav
Muck. Dále informoval o poplatcích a vstupních poplatcích do nového DSO, povinností obce ve vztahu
k Marius Pedersen a.s. a o dodávce nových popelnic na tříděné odpady na podzim 2021. Obce budou
mít veškerá data včetně jednotlivých domácností o svozu SKO či tříděného odpadu.
Závěrem uvedl, že odpady již nikdy nebudou levnější, ba naopak cena za likvidaci odpadů bude mít
vzrůstající trend vzhledem k politice státu a EU.

Připomínka a dotazy:
ČZO: Ing. J.O. – doplnil starostu obce o informace k odpadovému hospodářství
ČZO: Ing. I.K. – podpořil vstup do nového DSO OHSO a uvedl dobrou praxi s evropských zemí
(Německa a Rakouska).
Občan Ing. M.R. - dotaz ke kapacitě a možnosti skládkování SKO
Starosta: Mrsklesy mají dostatečnou kapacitu, v jednání je i skládkování v Bohuňovicích, kde je však
omezená kapacita. Spalování odpadu bude řešeno cestou SAPA Brno. Ing. Kropáček doplnil informace
k možnostem skládkování a cíle na v oblasti třídění SKO do roku 2030.
Návrh na usnesení č. 4/4/2021
I.
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje:
1. Založení dobrovolného svazku obcí Odpadové hospodářství svazku obcí (dále jen „dobrovolný svazek
obcí“),
2. Smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
3. Stanovy dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení,
4. Vstup obce Řídeč do tohoto dobrovolného svazku obcí.
II.
Zastupitelstvo obce Řídeč zmocňuje starostu obce Řídeč Jaroslava Míču k zastupování obce Řídeč
k účasti, jednání a hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku obcí a dále k účasti, jednání a
hlasování o založení a vzniku dobrovolného svazku obcí a dále k účasti v orgánech dobrovolného svazku
obcí, přičemž pověřuje starostu obce Řídeč k podpisu zakladatelských a dalších dokumentů
dobrovolného svazku obcí.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/4/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
-

-

Informace k finančním prostředkům obce k 31.5. 2021.
Informace k dotaci na pořízení drobného majetku do 35.000,- na obecní knihovnu, je
financováno z KÚ Ol. kraje.
Ing. I. K. provedl rozbor informací z MP a.s. na výsledky třídění a cen za 1Q/2021.
Ing. I. K. seznámil s letákem pro chataře.
Ing. I. K. seznámil s výsledkem jednání v recyklačním středisku Krákořice (obalovna) Maletinský
kámen s. r.o. ohledně ukládání stavebních sutí pro občany obce Řídeč. Možnost fyzických osob
odvážet a skládkovat – 1.500,- Kč/tuna, tříděné stav. sutě.
Informace o uzavírce žel. přejezdu Babice od 26.4.-14.6.2021.

Informace o poděkování OBCE ŠUMVALD za pomoc při bleskové povodni z června 2021.
Informace k žel. přejezdu Mladějovice a dopise na zpracovatele ohledně přístupu
k nástupišti pro občany obcí Komárov a Řídeč.
Informace k BIO odpadům – kompostárna Pecina – Ing. J. Okrajek jednání 12.5.2021
Informace k modernizaci hasičské zbrojnice – nacenění prací f. Nečas Chabičov.
Informace o zakoupení bezpeč. zrcadla na p.č. 527/2 u Večeřové stodoly.
Informace o vyvěšení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Ol. kraje – do 2.7.2021 na úř. desce.
Informace k PD na zasítění lokality Z1 a Z3
Informace o objednávce na zpevnění komunikace na p.č. 673 k.ú. Řídeč a cenové nabídce ze strany
p. Klimeše – 140.694,- Kč ( 150 metrů dlouhou a 3 metry širokou). Podepsána Smlouva o dílo s f.
Pavel Klimeš, Šternberk, Světlov XXX.

-

-

Informace - SMS ČR – je vypsané výběrové řízení na firmu zajišťující výrobu tubusů a
retroreflexních prvků, jehož ukončení bude koncem měsíce června. Obec to nebude nic stát.
Zajišťuje SMS. Umístění ve spodní části obce směrem na Komárov.
Informace o podpisu Dodatku na BIO odpady s On-line na rok 2021, od dubna.
informace o smlouvě na Sdružení prostředků na požární ochranu - zřízení společné jednotky JSDH
Řídeč a Komárov – bude předmětem jednání na 5. VZZO.
Informace k Sport. areálu dle Směrnici č. 1/2020 – pravidla pronájmu SA obce Řídeč.
Informace VH DSO Mikroregionu Šternbersko proběhne 22.6.2021 v 13.30 v Domašově u Štrbk. –
starosta
EKOKOM – obec obdržela Osvědčení o úspoře emisí , kdy vytřídila 13,080t s úsporou energie
270,651 MJ.

Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 4/5/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/5/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 6 Schválení nového znění Společenské smlouvy VHS Sitka s.r.o. v souladu
s novelou zákona o obchodních korporacích – předsedající
Starosta informoval o znění novelizované Společenské smlouvě dle novely zákona o obchodních
korporacích s VHS Sitka s.r.o. Dále informoval o 83.VH proběhne dne 24.6.2021 v sídle VHS Sitka pro
akcionáře.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 4/6/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč Schvaluje nové znění Společenské smlouvy s VHS Sitka s.r.o. Šternberk,
Vinohradská 7, IČ: 471 50 891 dle novely zákona o obchodních korporacích a pověřuje starostu obce
k podpisu novelizované Společenské smlouvy.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/6/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 7 – Projednání výpovědi Smlouvy o dílo s f. MARIUS PEDERSEN a.s. od 1.1.2022 a
schválení dokoupení pronajatých nádob na odpady od MP a.s. – předsedající
V návaznosti na schválení vstupu do nového DSO OHSO navrhl starosta obce zastupitelstvu ukončení
spolupráce s firmou Marius Pedersen a.s. Šternberk a podat výpověď ze Smlouvy o dílo dle článku IX
odst. 1, kdy je výpovědní lhůta 6 měsíců, což znamená, že smlouvu musíme podat nejpozději
k 30.6.2021, tak aby byla obec vyvázána ze smlouvy k 1.1.2022 a obec mohla uzavřít smlouvu novou,
na kompletní služby spojené s odpadovým hospodářstvím obce. Dále navrhl odkoupit za zbytkovou –
zůstatkovou hodnotu 2 kontejnery o objemu 1.100 l (modrý a žlutý) a popelnici o objemu 240 litrů na
použité jedlé oleje, tak aby byly všechny nádoby na tříděné odpady v majetku obce krom zvonů na sklo,
které máme ve výpůjčce od EKOKOMU na bílé a barevné sklo 4 zvony.

Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 4/7/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje:
1. Ukončení spolupráce s firmou Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové IČ:
42194920, pobočkou Šternberk, Uničovská 64 a vypovězení Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.3.2014 dle
čl. IX odst. 1 smlouvy, včetně všech dodatků ke smlouvě a to nejpozději k 1.1.2022.
2. Odkoupení pronajatých 2 ks kontejnerů na tříděné odpady o objemu 1.100 litrů (1x plast – žlutý a
1x papír – modrý) a 1 ks popelnice 240 l zelené barvy z PVC (na použité jedlé oleje) od f. Marius
Pedersen a.s. za zůstatkovou hodnotu.
3. Pověřuje starostu obce vypovědět Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.3.2014 a doručit výpověď
zhotoviteli f. Marius Pedersen a.s. nejpozději k 30.6.2021.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/7/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 Schválení zhotovitele na „Opravu místních komunikací v obci Řídeč větev č. 1,2“,
dle výsledků VŘ VZMR v uzavřené výzvě a pověření starosty obce k podpisu SoD. předsedající
Dne 26.5.2021 byly osloveny 4 firmy k podání cenových nabídek do VŘ VZMR podané v režimu
uzavřené výzvy dle zákona o zadávání veř. zakázek. Byly osloveny f. STRABAG a.s. Olomouc, Road Medic
s.r.o. Šumperk, Swietelsky – stavební a.s. Olomouc, Kareta Bruntál s.r.o. Byla jmenována hodnotící
komise ve složení J. M., Ing. J. O. a V. Ž.. Ukončení termínu pro podání nabídek byla stanovena dle
zadávacích podmínek na 9.6.2021 12.00 hodin. Dle výzvy je předpokládaná cena na opravu místních
komunikací větev č. 1,2, ve výši 2.734.600,- Kč včetně DPH ( 2.260 tis. bez DPH).
Ve 14.00 hodin dne 9.6.2021 se na ObÚ sešla hodnotící komise a po rozlepení doručených cenových
nabídek bylo zjištěno, že cenovou nabídku doručila:
f. STRABAG a.s. …………………………….. 2.532.221,20 Kč 8.6.2021 07.15 hodin
f- Swietelsky-stavební a.s. …………… 2.420.000 ,- Kč 9.6.2021 v 09.30 hodin
f. Road Medic s.r.o. …………………….. 2.537.763,37 Kč 9.6.2021 v 11.10 hodin
f. Kareta s.r.o. – nedodala cenovou nabídku.
Po kontrole všech kritérií dle zadání a cenové nabídky byla hodnotící komisí vybrána firma
SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58 České Budějovice, IČ: 48035599 s cenovou nabídkou ve
výši 2.420.000 Kč včetně DPH, která byla nejnižší ze všech tří zakázek. Rozdíl mezi 1 a 3 nabídkou
117.763.30 Kč.
Starosta navrhl zastupitelstvu obce na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek HK uzavřít s f.
SWIETELSKY stavební s.r.o. Smlouvu u dílo na zakázku „Oprava místních komunikací v obci Řídeč –
větev 1,2“ ve výši 2.420.000 Kč včetně DPH. Doručená cenová nabídka byla nejnižší a tudíž pro obec
ekonomicky nejvýhodnější. Pověřit starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s f. SWIETELSKY stavební
s.r.o. a Příkazní smlouvu na technický dohled na stavbu s Ing. Rostislavem Grebíkem (na stavební
dozor).
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 4/8/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč

1. Schvaluje na základě VŘ VZMR zhotovitele na akci „ Oprava místních komunikací v obci Řídeč – větev
č. 1,2“ firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58 České Budějovice, IČ: 48035599, s nejnižší
cenovou nabídkou ve výši 2.420.000,- Kč,- Kč včetně DPH.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. a s Ing.
Rostislavem Grebíkem, – projektantem, IČ: 04088620, Sobáčov 99, 783 21 Mladeč podepsat Příkazní
smlouvu na technický dohled na stavbu.
Odůvodnění: Cenová nabídka podaná f. SWIETELSKY s.r.o. je pro obec ekonomicky nejvýhodnější a
splňuje všechny zadávací kritéria. Ing. Grebík projektoval Opravu místních komunikací v obci Řídeč
větev 1-3 a obec má s Ing. Rostilavem Grebíkem dobré zkušenosti z roku 2020 při Opravě MK větev č.
3.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/8/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

Bod č. 9 - Poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce vykonávající
funkci starosty - místostarosta
Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce jako neuvolněnému členu zastupitelstva dle § 76 zák.
č. 128/2000 Sb. ve výši jednonásobku odměny, která mu náleží za výkon zastávané funkce
v zastupitelstvu měsíčně.
Odůvodnění: Starosta obce jako neuvolněný člen zastupitelstva zpracovává sám bez další
administrativní síly veškeré písemnosti související s fungováním obce, informoval občany o platných
nařízeních vlády a mimořádných krizových opatřeních, aktualizoval písemnosti na úřední desce,
vývěsce, web. stránkách obce a zajišťoval bezproblémový chod obce v době nouzového stavu. Používá
bez nároku na cestovné své osobní vozidlo pro potřeby obce a taktéž si platí sám telefonní tarif, kdy je
z 90% využíván pro potřeby obce.
Dotazy a připomínky: ČZO: J.M. a Ing. J.M. splnili svoji povinnost dle § 83 odst. 2 zákona o obcích tím,
že sdělil, že projednávaná věc týká jejich osob.
ČZO: V.V.: podpořila odměnu starostovi a uvedl, že výše odměny je adekvátní i ve vztahu ke
zdravotnímu personálu.
ČZO: Ing. J.M. – bude hlasovat pro odměnu starostovi obce, protože vidí nejlépe co starosta všechno
pro obec dělá.
ČZO: Ing. J. O. podpořil odměnu pro starostu obce, protože denně zajišťuje chod ObÚ a styk s občany
a zpracovává administrativu obce jako neuvolněný člen zastupitelstva, zastávající funkci starostu.
Návrh usnesení č. 4/9/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč Poskytuje mimořádnou odměnu starostovi obce jako neuvolněnému členu
zastupitelstva dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. ve výši jednonásobku odměny, která mu náleží za výkon
zastávané funkce v zastupitelstvu měsíčně. to je 25.775,- Kč
Odůvodnění: Starosta obce jako neuvolněný člen zastupitelstva zajišťuje styk s občany i mimo úřední
hodiny obce, zpracovává sám bez další administrativní síly veškeré písemnosti související s fungováním
obce, informoval občany o platných nařízeních vlády a mimořádných krizových opatřeních v souvislosti
s nouzovým stavem, aktualizoval písemnosti na úřední desce, vývěsce, web. stránkách obce a zajišťoval
bezproblémový chod obce v době nouzového stavu. Používá bez nároku na cestovní náhrady své
osobní vozidlo pro potřeby obce a taktéž si platí sám telefonní tarif, kdy je z 90% využíván pro potřeby
obce.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/9/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

Bod č. 10 - Zápis FV č. 2/2021 – Jaroslava Blahová předsedkyně FV
Při Přezkumu hospodaření obce Řídeč za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly
projednány na 2. VZZO dne 29.3.2021 při schválení Závěrečného účtu obce Řídeč za rok 2020
usnesením č. 2/2/2021, kdy byla přijata opatření k nápravě bych a stanoveny úkoly pro FV obce.
Předsedkyně FV seznámila zastupitelstvo obce Řídeč se Zápisem FV č. 2/2021 a finanční kontrolou k
dodržování zák. č. 420/2004 Sb. kdy nebylo zjištěno, že by docházelo k chybám ve Výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu obce (FIN-2-12 M) za období 1-5/2021 a nebylo zjištěno, že by docházelo
k porušování z.č. 320/2001 Sb., kdy jsou správně prováděny změny rozpočtu u příjmů vztahujících se
k jinému rozpočtu v účtování pokladny. Tímto FV obce splnil úkol zastupitelstva obce z usnesení
2/2/2021 z dne 29.3.2021.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 4/10/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Bere na vědomí Zápis FV č. 2/2021 ze dne 8.6.2021, kdy byla provedena finanční kontrola k
dodržování zák. č. 420/2004 Sb. a nebylo zjištěno, že by docházelo k chybám ve Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu obce (FIN-2-12 M) za období 1-5/2021 a nebylo zjištěno, že by docházelo k porušování
z.č. 320/2001 Sb., kdy jsou správně prováděny změny rozpočtu u příjmů vztahujících se k jinému
rozpočtu, v návaznosti účtování pokladny v roce 2021.
2. Ukládá starostovi obce zaslat přezkoumávajícímu orgánu na Odbor kontroly Krajského úřadu
Olomouckého kraje zprávou o plnění přijatých opatření dle § 13 zák. č. 420/2004 Sb.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/10/2021 bylo schváleno.
-------------------------------------------------------

Bod č. 11 - Zápis KV č. 2/2021 – Ing. Ivo Kropáček – předseda FV
Ing. Ivo Kropáček seznámil se Zápisem KV č. 2/2021 ze dne 31.5.2021.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 4/11/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Zápis KV č. 2/2021 ze dne 31.5.2021, bez přijatých opatření.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/11/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------------------

Bod č. 12 DISKUZE
Všeobecná rozprava k odpadovému hospodářství obce, zvýhodňování či nezvýhodňování při třídění
odpadů, fotopasti či kamerový systém na obci, vysypávání BIO odpadu na okraj kontejneru ačkoliv je
možno zajet až do kontejneru, vyhazování odpadů do kontejnerů na SKO bez třídění (chataři), zjištěni
i původci, zajištěna náprava.

ČZO: Ing. J.M. - informace o konání akcí v obci Řídeč a o iniciativě občanů obce na pořádání zábavného
odpoledne pro děti dne 19.6.2021 se zdravotní tématikou.
Občan: L.Š. - dotaz na pořádání akcí v Rekreační stáji Vladimír (Koně Řídeč), zvláště na akci 29.5.2021.
Starosta: Nemůže soukromé akce ovlivnit, zakázat či omezovat zda si někdo na soukromém pozemku
bude dělat nějakou soukromou akci s politickou propagací či sportovní akci. Starosta dále uvedl, že
mluvil se spolumajitelem Mgr. L., který bude větší akce hlásit na obec, aby obec mohla případně
informovat Policii ČR za účelem zajištění spolupráce na dodržování veřejného pořádku či zajištění
bezpečnosti silničního provozu v obci.
Žádné další dotazy či připomínky nebyly vzneseny.

Ukončení 4. VZZO dne 10.6.2021 ve 20.40 hod.
Zápis provedl: Jaroslav Míča – předsedající

Zápis z 4. VZZO byl vyhotoven dne 15. června 2021

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

Zápis ze 4. VZZO ověřili:
Jaroslava BLAHOVÁ

dne 15. 6. 2021

Vladimír ŽOUŽELKA

dne 15. 6. 2021

Dne 16. května 2021

………………………………………….
Jaroslava Blahová v.r.
………………………………………….
Vladimír Žouželka v.r.

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

