ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 5/2021
konané dne 30.8.2021
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 30. 8. 2021 v 19. 00 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Ing. Jaroslav Okrajek, Jaroslava Blahová,
Ing. Ivo Kropáček, Ing. Jakub Míča, Vojkovská Věra
Přítomno: 6 ze 7
Omluveno: Vladimír Žouželka
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva.
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 20. 8.2021.
Návrh ověřovatelů zápisu: Jaroslavu Blahovou a Věru Vojkovskou
Návrh na zapisovatele: Jaroslava Míču
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Blahovou a
Věru Vojkovskou, zapisovatele Jaroslava Míču.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
---------------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Schválení Smlouvy o sdružených prostředcích JSDH s obcí Komárov
3. Informace k RO č. 5 /2021, 6/2021 a 7/2021
4. Informace a zveřejnění výsledků odpadového hospodářství obce v roce 2021
5. Informace z obce
6. Diskuze
Další návrhy na doplnění či změnu programu VZZO:
Předsedající: Jaroslav Míča – navrhl
Doplňující bod
bod č. 6 Schválení Nájemních smluv a Smluv budoucích o zřízení věcného břemene s SSOK a obcí
v lokalitě Z1+Z3, bod č. 7 bude Diskuze.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 5/2021 dle návrhu
předsedajícího, včetně doplnění bodu č. 6, bod č. 7 bude diskuze.
Hlasování: Pro: 0 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. J. (M. V., Ing. H. Z., Ing. M.R a J. T.) – (bod č. 11 z 2.VZZO
2021) - úkol trvá – informace (starosta + místostarosta obce k zamítavému stanovisku SO MěÚ
Šternberk)
Z diskuze:
Umístění nástěnky k chatám – úkol trvá
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 5/1/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/1/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 Schválení Smlouvy o sdružených prostředcích JSDH s obcí Komárov - předsedající
Starosta informoval o žádosti Obce Komárov na uzavření Smlouvy o sdružených prostředcích JSDH
s obcí Komárov, kdy byla žádost přijata dne 10. 6. 2021. V zastupitelstvu obce Komárov byla smlouva
schválena 16.6.2021. Účinnost smlouvy bude od 1.9.2021 a spoluúčast obce Komárov je stanovena na
10.000,- Kč ročně.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 5/2/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení prostředků dle zákona č. 133/1985 Sb. s obcí Komárov
s účinností od 1. 9. 2021, kdy je Obec Komárov povinna přispívat na činnost společné jednotky SDH
částku 10.000,- Kč ročně vždy k 1.lednu daného kalendářního roku.
3. Pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o sdružení prostředků.
Hlasování: Pro: Proti: Zdržel se:
Usnesení č. 5/2/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------------------

BOD č. 3 – Informace k RO č. 5, 6/2021 a 7/2021 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 5/2021 ze dne 13. 6. 2021
RO č. 6/2021 ze dne 13. 7. 2021
RO č. 7/2021 ze dne 31. 7.2021
RO č. 5/2021
RO č. 6/2021
RO č. 7/2021

Příjmy: 22.700,- Kč
Výdaje: 22.700,- Kč
Příjmy: 427.695,16 Kč Výdaje: 427.695,16 Kč
Příjmy: 180.000,- Kč
Výdaje 180.000,- 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 předsedkyně
FV.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 5/3/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 5, 6 a 7/2021.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/3/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 4 – Informace a zveřejnění výsledků odpadového hospodářství obce v roce 2021 předsedající
Starosta obce informoval zastupitelstvo o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálních
odpadů, využití a odstraňování komunálních odpadů a možnosti prevence a minimalizace vzniku
komunálních odpadů a dále kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů
na provoz obecního systému. Povinnost informovat je ze zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech.
Připomínka a dotazy: --Návrh na usnesení č. 5/4/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informaci o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování
komunálních odpadů, využití a odstraňování komunálních odpadů a možnosti prevence a minimalizace
vzniku komunálních odpadů a dále kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně
nákladů na provoz obecního systému. Informace budou dle § 60 odst. 7 zák. č. 541/2020 Sb. o
odpadech zveřejněna na úřední desce ObÚ Řídeč umožňující dálkový přístup v období 1. 9. 2021 - 17.
9. 2021.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/4/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
-

Informace o stavu finančních prostředků obce k 30.8. 2021.
Informace od f. Marius Pedersen a.s. k odpadům za 2Q/2021.

-

Informace k BIO odpadům – kompostárna Pecina – setkání dne 30.6.2021. V příštím roce
se skládkovné zase bude zvedat, jelikož rostou náklady na třídění BIO.

-

Na pomoc obcím postižených tornádem na Jižní Moravě se v naší obci mezi občany vybralo celkově
10.300,- Kč, obec věnovala částku 6.000,- Kč. Finanční dar byl zaslán přímo na účty postižených
obcí, informace jsou zveřejněny na nástěnce a webu obce.
Informace o dokončení rozšíření VO v lokalitě Z1, původní náklady dle cenové nabídky 199.378,
po dokončení cena 188.499,- Kč.
Je dokončena PD na prodloužení VO směr na Komárov a vydané Územní rozhodnutí. Osloveny
firmy, čekáme na nabídku.
Informace o podání žádosti o dotaci na vybavení Obecní knihovny, zatím nevíme výsledek.
Informace o žádosti o dotaci na modernizaci obec. bytů přes MMR, na dotaci jsme nedosáhly.
Informace o podání průběžného hlášení vedení obce O střetu zájmů do konce 30.6.2021.
Informace o podané stížnosti na odtokové poměry na p. č. 810 od občanky V.D., podané
21.6.2021.
Bylo vyvoláno jednání s Lesy ČR, schůzka proběhla 29.7.2021 na účasti OŽP MěÚ Šternberk –
vodoprávního úřadu. Jelikož dle sdělení OŽP je nedostatečně vsakování povrchové vody na
pozemcích obce, bude muset obec udělat opatření za RD č. 312. Vyvoláno ještě jedno jednání mezi
Lesy ČR a Obcí Řídeč, kdy proběhlo jednání 26.8.2021 za účasti náměstka Oblastního ředitelství
Ostrava, řešení – varianta č. 1 - obec odkoupí pozemek p.č. 810 k.ú. Řídeč a udělá si propustek pro
odtok do Račího potoka. Varianta č. 2 – pokud Lesy ČR pozemek nepovolí obci neodkoupit, zřídit
věcné břemeno a vybudovat propustek do Račího potoka. Bude vyřešen problém odtoku
povrchových vod z obecních pozemků z části obce. V dané věci byla paní V. D. vyzvána písemně o
zajištění nápravy i z její strany. Zastupitelstvo obce se shodlo na vyřešení odtokových poměrů
v dané lokalitě obce, dle informace starosty obce a podání žádosti dle obou variant řešení na
majitele pozemků – Lesy ČR.
Informace o založení nového Dobrovolného svazku obcí Odpadového hospodářství svazku obcí a
založení svozové společnosti Odpadového hospodářství svazku obcí Šternbersko s.r.o.. Starosta
obce bude v Radě DSO OHSO a dozorčí radě společnosti OHSO Šternbersko.
ZO ČSCH Šternberk požádal o finanční dar na výstavu 28.8.-29.8.2021, poskytnuto 1.000,- Kč.
Informace o kontrole obce dne 19.8.2021 - dílčí přezkum hospodaření obce Řídeč za rok 2021 –
výsledek bez zjištěných chyb a nedostatků.
Informace k volbám do PS PČR a plnění úkolů.
Informace o žádosti obce na vytýčení hranic některých pozemků po ukončených KoPÚ, proběhne
dne 3.9.2021 za účasti zástupce obce.
Informace – o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů na rozpočet obce ve
výši 32.006,- Kč.
Z KÚ byla na účet obce připsána dotace na Opravu MK větev č. 1 ve výši 368.000,- Kč
Byla uzavřena Smlouva o dílo s J. K. z Domašova u Šternberka na Modernizaci hasičské zbrojnice
– sociální zařízení ve výši 250.000,- Kč dne 25.8.2021.
Obec má i dispozici PD na zasítění pozemků „Pod Lískovcem“ od projektanta p. J.A., kompletně
však bude PD vyúčtována až po dodání všech vyjádření dotčených orgánů tj. asi do konce roku
2021.
Dne 30.8.2021 předána protokolárně stavba Oprava MK větev č. 1+2 f. Swietelsky stavební s.r.o.
za účasti Ing. R.G., který provádí za investora - stavební dozor.
Informace o instalaci věžových hodin do budovy zvonice RD č. 301 za finanční spoluúčasti obce.
Hodiny budou zvonit vždy ve 12.00 hodin a 18.00 hodin po dobu 2 minut.

-

-

-

-

Dotazy a připomínky: ----

Návrh usnesení č. 5/5/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/5/2021 bylo schváleno.
------------------------------------------------------

BOD č. 6 Schválení nájemních smluv a smluv budoucích o zřízení věcného břemene s SSOK
a obcí v lokalitě Z1+Z3, bod
Starosta seznámil s obsahem smluv v souvislosti se zasítěním lokality Z1 a Z3 Územního plánu obce
Řídeč mezi Správou silnic Olomouckého kraje p.o. Lipenská 120, Olomouc a Obcí Řídeč. Zastupitelům
bylo zasláno k seznámení de 25.8.2021 e-mailem. Projektová dokumentace k zasítění Z1+Z3 je
k nahlédnutí na ObÚ po domluvě.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 5/6/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje:
1. Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu Inženýrské sítě a
komunikace pro lokalitu výstavby RD Z1+Z3 v obci Řídeč na zřízení sjezdu ze silnice č. III/44422.
2. Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu Inženýrské sítě a
komunikace pro lokalitu výstavby RD Z1+Z3 v obci Řídeč na uložení inženýrských sítí do vozovky –
silnice č. III/44422. To vše za dodržení podmínek stanovených ve vyjádření SSOK SU Olomouc, ze dne
12.5.2021pod č.j. SSOK-OL 8343/21/OS.
3. Pověřuje starostu obce k podpisu obou Nájemních smluv a Smluv o budoucích smlouvách o zřízení
věcných břemen mezi Obcí Řídeč a Olomouckým krajem, Správou silnic Ol. kraje p.o., se sídlem
Olomouc, Hodolany, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/6/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 7 DISKUZE
Starosta obce Jaroslav Míča
- Informoval, že veškeré projektové dokumentace či smlouvy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a
každý občan obce se může obrátit na starostu či místostarostu. Veškeré informace jsou každému
k dispozici a pokud některý z občanů řekne, že neměl možnost se seznámit s dokumenty, tak se jeho
tvrzení nezakládána pravdě.
- Poděkoval všem občanům obce za finanční dary pro občany obcí postižených ničivým tornádem
v červnu 2021 a to jak těm, kteří přispěli cestou obce, tak těm, kteří poslali finanční dary soukromě.
- Informoval o Obecních hodech, které budou 25.9.2021 a pobožnost u kapličky následující den
26.9.2021.
ČZO Ing. Jakub Míča
- Poděkoval za finanční dar pro ZO ČSCH Šternberk na výstavu, která proběhla 28.8.-29.8.2021.
- Informoval o Dopravní soutěži ze dne 7.8.2021 za účasti BESIP Ol. kraje

- Informoval o posezení s hudební skupinou „Chrousti“, v lidovém tónu dne 4.9.2021 od 15.00 hodin
v Hostinci u Zlatého potoka.
- Doplnil informace k Obecním hodům 25.9.2021 a 26.9.2021.
Bez další diskuze.

Ukončení 5. VZZO dne 30.8.2021 ve 20.05 hod.
Zápis provedl: Jaroslav Míča – předsedající

Zápis z 5. VZZO byl vyhotoven dne 1. září 2021

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

Zápis z 5. VZZO ověřili:
Jaroslava BLAHOVÁ

Věra Vojkovská

dne 2. 9. 2021

dne 2. 9. 2021

Dne 2. 9. 2021

………………………………………….
Jaroslava Blahová v.r.
………………………………………….
Věra Vojkovská v.r.

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

