ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 6/2021
konané dne 25. 10. 2021
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč¨
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 25. 10. 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,
Omluvena: Věra Vojkovská
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva (6 ze 7).
VZZO je konáno za dodržení všech MO Mzdr. ČR proti šíření COVID -19, platná k 25.10.2021.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 15.10. 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: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Schválení Prodloužení nájemní smlouvy na Hostinec U Zlatého potoka
3. Informace k RO č. 8/2021
4. Schválení investičního záměru obnova propustku p.č. 527/2 k.ú. Řídeč
5. Informace z obce
6. Informace k odkoupení p.č. 616 a části p.č. 617 k.ú. Řídeč
7. Schválení záměru zpracování PD na Tartanovou dráhu ve sport. areálu obce
8. Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na vybavení obecní knihovny
9. Diskuze
Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 6/2021 dle návrhu
předsedajícího.
Hlasování: Pro: 6 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) – samostatný bod č. 7
Žádost o směnu pozemků s p. M. J. (bod č. 11 z 2.VZZO 2021) – splněno, samostatný bod č. 6, dnešního
jednání.
Z diskuze:
Umístění nástěnky k chatám – úkol trvá.
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 6/1/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/1/2021 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 2 Schválení prodloužení nájemní smlouvy Hostinec s p. N. V. - předsedající
Dne 22. 9.2021 obec Řídeč přijala žádost N. V. na prodloužení pronájmu Hostince U Zlatého potoka,
která vypršela dne 30.9.2021. Ve věci byl zveřejněn záměr obce na úřední desce od 22. 9. 2021 do 8.
10. 2021. Starosta navrhl prodloužení smlouvy na dobu tří let, s tím, že čisté nájemné se bude zvedat
každoročně o míru inflace zveřejněnou ČSÚ, zálohy za služby a nájem – pacht z p.č. 78/1 k.ú. Řídeč
zůstanou ve stejné výši.
Dotazy a připomínky:
Občané – spokojenost se službami v hostinci.
Návrh usnesení č. 6/2/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č. 1/2021 ke smlouvě o nájmu prostor sloužícího
podnikání Hostince U Zlatého potoka na adrese Řídeč č. 276, na parcele č. 77 k.ú. Řídeč o výměře 195
m2 (zastavěná plocha a nádvoří) zapsané na LV 10001 KaÚ pro Ol. kraj, pracoviště Olomouc s N. V,
bytem Mladějovice č. XXX včetně pachtu na část pozemku p. č. 78/1 v k.ú. Řídeč o výměře 170 m2
(zahrada) zapsané na LV 10001 KaÚ pro Ol. kraj, pracoviště Olomouc na dobu určitou od 1.11.2021 do
31.10.2024 (tří let).
2. Pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku smlouvy č. 1/2021, kdy nájemné je stanoveno měsíčně
ve výši 2.000,- Kč a záloha na energii a vodné ve výši 2.300,- Kč. Pachtovné je splatné vždy k 1.10.
kalendářního roku ve výši 510,- Kč. Cena čistého nájemného z hostince bude navýšena každoročně o
míru inflace zveřejněnou ČSÚ.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 3 Informace k RO č. 8/2021 - předsedající
Starosta seznámil s RO č. 8 z 30.9.2021, zveřejněno 25.10.2021.
RO č. 8/2021

Příjmy: 131.333,- Kč

Výdaje 131.333,- Kč

Příjmy i výdaje jsou u RO 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 předsedkyně
FV.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 6/3/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 8/2021.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/3/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 4 – Schválení investičního záměru obnova propustku p.č. 527/2 k.ú. Řídeč předsedající
Starosta obce informoval zastupitelstvo a občany o investičním záměru obce na – pročištění a obnovení
propustku z pozemku (příkopu) p.č. 527/2 k.ú. Řídeč, v majetku obce Řídeč do vsakovacího příkopu na
pozemcích soukromých vlastníků p.č. 808, 807, 806, 805, 804 (příkop kolem dančí obory – meliorační
příkop). S vlastníky dotčených pozemků proběhlo jednání přímo na místě samém dne 10. 10. 2021, kdy
všichni vlastníci dotčených pozemků souhlasí s odváděním atmosférických srážek do vsakovacího
příkopu z obecního pozemku. Obec jednala o zhotovení s firmou K2 STAV s.r.o. Šternberk, kdy byla
podána cenová nabídka jednatelem Ing. T. K. a je ve výši 163.200,- Kč včetně DPH. Realizace bude
možná až v březnu 2022. Pročištěním propustku pod obecní komunikací bude mít obec vyřešen
problém s odváděním povrchových vod při větších srážkách, případné stížnosti občanů a nemusí věc
řešit zdlouhavě s Lesy ČR s.p..
Připomínka a dotazy: --Návrh na usnesení č. 6/4/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. schvaluje investiční záměr pročištění propustku pod MK na p.č. 527/2 v k.ú. Řídeč z důvodu odvádění
povrchových vod do vsakovacího příkopu na soukromých pozemcích, kdy obec získala písemné
souhlasy všech vlastníků z využitím příkopu na dotčených parcelách. Jako dodavatele na realizaci
„Pročištění a obnovy propustku pod MK p.č. 527/2 k.ú. Řídeč“ schvaluje firmu K2stav s.r.o. Šternberk,
Komenského 334/4, IČO 08778086, s cenovou nabídkou ve výši 163.200,- Kč.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s f. K2stav s.r.o., s realizací v měsíci březen 2022.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/4/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
Informace z VH Mikroregionu ze dne 12.10.2021 Babice. Končí tzv. měkké projekty CCS, MKR poskytuje
součinnost obcích, které chystají cyklostezky např. na výstavbu cyklostezky Babice-Mladějovice a
Mladějovice – Rybníček. Dále v roce 2022 budou MKR zpracovávány Rozvojové dokumenty obcí - SRD
a další pasporty obcí, např. na památky v obcích. Jsou vydány kalendáře na rok 2022 pro obce, cena
19,- Kč/ks. Přes MKR bude dokoupeno 40 ks černých nádob 240 l pro občany obce z důvodu sjednocení
nádob na SKO, budou s polepeny a s čipem. Čipy do ostatních popelnic, která mají občané u sebe doma,
se budou dávat průběžně, zatím je nedostatek činů na trhu. Popelnice budou dodány na obec do konce
listopadu, výrobce je z Německa a cena jedné popelnice je 940,- Kč včetně DPH. Obec investuje cca
37.400,- Kč. Popelnice budou formou zápůjčky na základě uzavřené smlouvy s občanem. EKOKOM nám
dodá chybějící 1.100 litrové kontejnery (PVC+Papír), místo těch, které máme ve výpůjčce od MP a.s..
Tajemnice MěÚ paní Ing. N. S. upozornila na povinnosti obcí od roku 2023, kdy každá obec a
příspěvková organizace obce bude muset mít zavedenou elektronickou spisovou službu.
Informace z VH DSO Odpadového hospodářství svazku obcí také ze dne 12.10.2021 v Babicích. Svoz
door tu door bude zahájen od 1.4.2022, Návoz 156 nádob (78 PVC + 78 Papír) pro naši obec bude
v termínu 25.10. – 19.11.2021, kdy budou nádoby opatřeny čipem, polepem. Bude nutno na popelnice
dolepit ještě čárový kód s číslem domu a následně čip s čárovým kódem spárovat čtečkou. Toto bude
zajišťovat DSO OHSO, kdy bude uzavřena s jedním člověkem smlouva o dílo. Naše obec je zahrnuta do
první vlny závozu nádob. Obec předala na DSO OHSO všechny podklady pro vytisknutí čárových kódů
s domácnostmi. Veškeré informace jsou DSO poskytovány v rámci GDPR. BIO odpady jsou v jednání
DSO s paní K., která by chtěla provozovat kompostárnu BIO. Svoz všech odpadů z obcí DSO bude od
1.1.2022 jako doposud a smlouva s firmou na svoz bude uzavřena na jeden rok. Dále budeme muset
uzavřít smlouvu o uložení SKO a tzv. skládkovné. Podle analýz, které udělalo DSO, by jsme na odpadech
v roce 2022 mohly zaplatit až 165.500,- Kč. Vzhledem k této skutečnosti starosta avizoval již dříve, že
budeme muset i vzhledem k cenám na trhu zvednout místní poplatek za odpady na 700,- Kč v nové
OZV na rok 2022. Byla diskutována otázka nákupu sběrných vozidel na odpady. Propagace nového
systému svozu odpadů proběhne formou informačních letáků do schránek občanům. Svozové
kalendáře budou včas vydány pro občany, ale pouze do 28.2.2022, kdy nový svozový kalendář bude od
1.3.2022, vzhledem k systému door tu door.
Informace o dopise ředitele MP a.s. Šternberk zastupitelům – všichni zastupitelé dostali osobně.
Informace pro občany, který má z roku 2017 kompostér o objemu 1000 litrů na BIO od února 2022 by
měli přejít kompostéry do vlastnictví občanů. Udržitelnost projektu je u konce.
Informace o vyúčtování obecních bytů a hostince.
Informace o návrhu nové OZV o místním poplatku na odpady, nachystal Ing. I. K., kdy byl návrh
diskutován na pracovní poradě dne 13.10.2021 a po dopracování bude odeslána ke konzultaci na MV
ČR ODK v Olomouci.
Informace o chystání rozpočtu obce na rok 2022 a SRVZ 2023-2024, po zpracování s účetní obce bude
diskutován se zastupiteli před zveřejněním návrhů.
Informace o investicích do obecních bytů předal místostarosta obce.
Informace o dokončeném sociálním zařízení za hasičskou zbrojnicí f. J. K., kdy byla stavba předána dne
18.10. 2021, konečná cena je 256.000,- Kč.
Informace k pasportům obce a školení dne 5.10.2021. Vysvětleno občanům, co vlastně pasporty jsou,
k čemu obci slouží a co konkrétně má obec zpracováno v pasportech.
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci. Výsledky jsou zveřejněny na
stránkách obce a nástěnce horní autobusové zastávky.
Informace k žádostem o kácení dřevin rostoucích mimo les na soukromém pozemku u horní křižovatky
a obecním pozemku u jízdárny L.. Věc byla konzultována s OŽP MěÚ Šternberk a se správcem vodního
toku Lesů ČR. Čeká se na jejich vyjádření. Ještě na podzim bude vysazeno 15 nových stromů na
obecních pozemcích jako ekolog. újma.
- Informace ke krachu Bohemia Energy, kdy měla obce 5 odběrných míst, řešení se hledá ve spolupráci
s Ing. I. K., který informoval také o jednáních s dodavateli energií. Ceny rostou raketově a Dodavatelem

poslední instance je ČEZ Prodej a.s.. Obec se bude snažit najít nového dodavatele energií na odběrná
místa v obci co nejdříve.
Informace o prodloužení nového veřejného osvětlení směr na Komárov.
Informace o množství svezeného SKO (směsný komunální odpad), za období 1-10/2020 a 1-10/2021.
V letošním roce má obec svezeno o cca 8 tun směsných komunálních odpadů méně než v roce 2020 za
stejné období. Obec a hlavně občané obce jdou správnou cestou ve snižování objemu SKO.
Připomínka a dotazy:
Občané: Diskuze o frekvenci svozu SKO z obce, dříve se sváželo přes léto 2x měsíčně, v popelnicích
odpad smrdí. Otázka sběru textilu v obci. Otázka plastovým popelnic a žhavý popel z domácností.
Starosta: Ke snížení frekvence svozu odpadů obec přistoupila již v roce 2020, kdy z ekonomického
hlediska byl svoz 2x měsíčně finančně značně zatěžující i vzhledem k tomu, že se svezlo při jednom
svozu minimální množství SKO, ale ostatní náklady na svoz, práce atd. byly stejné jako by se svezlo plné
vozidlo. K otázce sběru textilu, obec zatím nemá v plánu pořizovat nádobu na textil. Tuto povinnost
obec zatím nemá. Do budoucna však bude muset řešit i tento druh odpadů. K otázce žhavého popela,
ten do popelnice na SKO nepatří, pokud ho tam chce občan dát, tak musí popel nechal vychládnout či
zalít vodou mimo popelnici. Při svozu SKO se bude brát na zřetel i obsah popelnic a pokud tam bude
suť či jiný materiál, které zde nepatří, nebude výsyp popelnice proveden.
ČZO: Ing. I. K. – Pokud občan třídí odpady a např. kosti dá do sáčku, nemá co smrdět. Navíc se chystá
zákon, kdy bude muset obec zajistit třídění veškerých odpadů např. textilu i zbytků kostí z grilování
apod.
Návrh usnesení č. 6/5/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/5/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 6 Informace k odkoupení p.č. 616 a části p.č. 617 k.ú. Řídeč od M. J.- předsedající
Dne 24. 3. 2021 obec obdržela žádost od paní M. J., bytem Řídeč č. 325 na směnu pozemků p.č. 616 a
část pozemku p.č. 617 za část pozemku p.č. 615 v majetku obce. Věc byla projednána na 2. VZZO dne
29. 3. 2021 a starosta pověřen k dalšímu jednání s paní M. J.. Bohužel směna pozemků není možná
z důvodu dokončených KoPÚ a stanovisku MěÚ Územního plánování. Z těchto důvodu navrhovatelka
M. Jankové odstoupila od své žádosti na směnu pozemků či odprodeji pozemků Obci Řídeč.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 6/6/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí zprávu starosty obce Řídeč o jednání s majitelkou pozemků
p.č. 616 a části pozemku p.č. 617 paní M. J., bytem Řídeč č. XXX, na odkoupení pozemků, kdy směna
pozemků není možná vzhledem k vyjádření MěÚ Šternberk, stavebního odboru. Vzhledem k této
skutečnosti vzala majitelka pozemku svojí žádost zpět a nemá zájem uvedené pozemky Obci Řídeč ani
odprodat. Zastupitelstvo obce Řídeč uvedenou věc již jednou projednávalo dne 29. 3. 2021 pod číslem
usnesení 2/11/2021.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/6/2021 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 7 Schválení zpracování PD na tartanovou dráhu ve sport. areálu obce - předsedající

Dne 29. 3.2021 (usnesením 2/11/2021) byla projednána žádost Ing. M. Ž. – starosty SH ČMS SDH Řídeč,
na vybudování tartanové dráhy ve SA obce s dotací NSA ČR. Vzhledem k tomu, aby byla obec
připravena na podání žádosti o dotaci v roce 2022 je nutno mít zpracovanou PD. Věc měla být
projednána opětovně v květnu na VZZO, kdy k tomuto nedošlo. Starosta navrhl nechat zpracování PD
na Tartanovou dráhu ve SA obce.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 6/7/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje záměr zpracování Projektové dokumentace na vybudování
Tartanové dráhy ve Sportovním areálu obce tak, aby bylo možno podat v roce 2022 žádost o dotaci
přes Národní sportovní agenturu. Pověřuje starostu obce ke všem úkonům s tím spojených, podpisu
smlouvy o dílo s oslovenou firmou a informování členů zastupitelstva na příští VZZO.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/7/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 – Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje na vybavení obecní knihovny
- předsedající
Dne 6.10.2021 bylo na Obec Řídeč doručeno datovou zprávou z KÚ Ol. kraje Sdělení o poskytnutí
dotace z programu 06_03 „Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury
v Olomouckém kraji v roce 2021“ ve výši 35.000,- Kč na vybavení obecní knihovny v Řídeči, o kterou
obec požádala 11. 6. 2021. Za dotaci je možno pořídit drobný majetek dle požadavku ( nové regály,
židle, stůl, uzamykatelná skříňka. Nakoupení vybavení do Ob. knihovny do konce roku a vyúčtování
dotace do 31. 1.2022. Zároveň byl na obec doručen i návrh smlouvy o přijetí dotace.
Dotazy a připomínky:
Návrh na usnesení č. 6/8/2021
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje přijetí dotace z Ol. kraje z programu 06_03 „Program na podporu pořízení drobného
majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“ ve výši 35.000,- Kč na pořízení nábytku
obecní knihovny v Řídeči v rámci projektu „Vybavení obecní knihovny v Řídeči“.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí
Řídeč. Pověřuje starostu obce k průzkumu trhu na vybavení obecní knihovny dle žádosti o dotaci a
zakoupení požadovaného vybavení.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/8/2021 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 9 – DISKUZE
Starosta - Dušičková vzpomínka za zemřelé proběhne na hřbitově v Mladějovicích dne 31.10.2021 od
14.30 hodin. Zve Římskokatolická farnost Mladějovice.
Upozornil na dezinformace a nepravdy, které se občas šíří po obci, pokud občané chtějí skutečně vědět
co se děje na obci, vše je zveřejněno na stránkách obce, na vývěsce, v obchodě nebo se mohou zeptat
přímo starosty obce či zastupitelů, kteří jsou pravidelně informováni o všech záležitostech obce. Dále
informoval o dostatečných finančních prostředcích obce na investice, které již proběhly nebo probíhají.

Starosta dále informoval o vyúčtování hodů sv. Václava a dále záměru obce vybudovat v roce 2022
nové VO v celé obci z ekonomických důvodů.
ČZO: Ing. I. K. – dotaz, zda se nedá něco dělat se zelenými plachtami na oploceních soukromých
pozemků, zvláště při cestě na hájenku.
Starosta - zákon tuto věc neřeší a občan si může na svůj plot dát co chce, je to jeho právo. Zelenou
plachtu si dal majitel pozemku na svůj plot z důvodu, aby se mu neplašili koně, které má na pozemku.
Občan J. V. – Večer seniorů – termín a zda bude v současné době.
ČZO: V. Ž. – také dotaz k Večeru seniorů v Mladějovicích.
Starosta - Večer seniorů by měl proběhnout v termínu 30.10.2021 v KD Mladějovice od 17.00 hodin,
svoz bude zajišťovat obec od 16.30 hodin. Věc ještě prověří u místostarostky Mladějovic a bude
informovat naše seniory, pokud by došlo k nějakým změnám vzhledem k vývoji kolem šíření COVID 19. Akce nebyly MO MZdr. zrušeny, jsou zatím pouze pokyny jak se chovat a co je nutno splňovat
v rámci těchto opatření.
ČZO: Ing. J. M. – poděkoval ještě jednou všem sponzorům, kteří se na Hodech sv. Václava u nás podíleli
jak finančně, tak věcnými dary či spolupráci. Pozval přítomné na lampionový průvod, dne 28.10.2021
od 18.00 hodin a seznámil s programem jak pro děti tak dospělé, mimo jiné i soutěží o nejhezčí
vyřezávanou dýni či soutěží o nejchutnější ořechovku.
ČZO: Ing. J. O. – problematika BIO odpadů – co všechno lidé do BIO vyhodí – nepořádek kolem
kontejneru s BIO – někteří lidé jsou naprosto bezohlední, nahází celé větve – nepošlapou. Krátká
diskuze s občany i ohledně kontejnerů s papírem.
Bez dalších dotazů a připomínek. Starosta poděkoval všem přítomným občanům za účast na zasedání
zastupitelstva a zájem o dění v obci.
UKONČENÍ 6. VZZO dne 25. 10. 2021 v 19.35 hodin.

Zápis z 6. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 27. 10. 2021
Zapisovatel
Jaroslav Míča v.r.

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová

dne 1. 11. 2021
Jaroslava Blahová v.r.

Vladimír Žouželka

dne 1. 11. 2021
Vladimír Žouželka v.r.

Dne 1. 11. 2021

Jaroslav Míča v.r. – starosta

