ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 2/2022
konané dne 3. 3. 2022
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč¨
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 3.3.2022 v 18.02 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Ing. Jaroslav Okrajek, , Ing. Ivo Kropáček,
Blahová Jaroslava,
Omluven: Vladimír Žouželka – rod. důvody, Věra Vojkovská - nemoc, ing. Jakub Míča - nemoc
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva (4 ze 7).
VZZO je konané za dodržení všech MO vydaných MZDR. ČR a nařízení Vlády ČR proti šíření COVID 19, platná k 3.3.2022.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 23. 2. 2022.
Návrh ověřovatelů zápisu: Jaroslavu Blahovou a Ing. Jaroslava Okrajka
Návrh na zapisovatele: Jaroslava Míču
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Blahovou a
Ing. Jaroslava Okrajka, zapisovatele Jaroslava Míču.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Inventarizační zpráva za rok 2021 s návrhem na vyřazení majetku obce
3. Schválení odkoupení části pozemku 81/1 k.ú. Řídeč do majetku obce
4. Schválení výpůjčky 40 ks nádob na SKO pro občany
5. Informace z obce
6. Schválení finančního daru na provoz místní prodejny potravin
7. Poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce vykonávající funkci
starosty obce

8. Diskuze
Další návrhy na doplnění programu jednání:
Starosta Jaroslav Míča
Návrh : BOD č. 8 – Finanční dar na podporu Ukrajiny cestou transparentního účtu Charity
ČR
BOD č. 9 – Schválení smlouvy na svoz BIO odpadů s f. Online-Olin s.r.o.
BOD č. 10 DISKUZE

Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 2/2022 dle návrhu
předsedajícího, včetně doplnění bodu č. 8, 9 a bod č. 10 bude diskuze.
Hlasování: Pro: 4 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.
Odprodej části pozemku p. č. 585/1 - 66 m2 J.+ P. K. – úkol trvá.
Odkoupení části pozemků pod MK větev 2-3, máme u právníka JUDr. V. K. - úkol trvá
Z diskuze:
Umístění nástěnky k chatám – úkol trvá
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 2/1/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 - Inventarizační zpráva za rok 2021 s návrhem na vyřazení majetku obce místostarosta
Ing. Jaroslav Okrajek – místostarosta, seznámil přítomné s Inventarizační zprávou HIK za rok 2021 a
návrhem na vyřazení nepotřebného materiálu z majetku obce za rok 2021, která bude součásti
Zápisu z 2. VZZO.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 2/2/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Inventarizační zprávu HIK za rok 2021 Obce Řídeč včetně návrhu
na vyřazení nepotřebného majetku v celkové hodnotě 14.509,40 Kč, viz. příloha č. 1, která bude
součástí Zápisu č. 2 VZZO ze dne 3.3.2022.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 3 Schválení odkoupení části pozemku p.č. 81/1 .ú. Řídeč do majetku obce –
předsedající
V rámci narovnání majetkoprávních vztahů je potřeba dořešit mimo jiné, odkoupení části
pozemku p.č. 81/1 k.ú. Řídeč ve vlastnictví manželů K., bytem Řídeč č. XXX o výměře cca 6

m2. Uvedený pozemek je dotčen místní komunikací na p.č. 565/3 k.ú. Řídeč, ve vlastnictví
obce, kde proběhla rekonstrukce MK v roce 2021. Nabídnutá cena ze strany obce je 100,- Kč,
kterou manželé K. akceptují. Ve věci již byl vydán Souhlas s dělením pozemků MěÚ OS
Šternberk, v současnosti se dopracovává GP Ing. V..
Dotazy a připomínky: ---Návrh usnesení č. 2/3/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 81/1 k. ú. Řídeč o výměře 6 m2 od
soukromých vlastníků SJM manželů Ing. M. K. a F. K., bytem Řídeč č. XXX, za částku 100,- Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s odkoupením a převodem části pozemku bude hrazena Obcí Řídeč.
Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.2/3/2022 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 4 – Schválení výpůjčky 40 ks nádob na SKO pro občany
Obec Řídeč v rámci zavedení nového systému odpadového hospodářství obce Řídeč door-to-door a IS
evidence odpadů moje popelnice zakoupila z vlastních zdrojů 40 ks černých popelnic na SKO o
objemu 240 l, za výhodnou cenu přes DSO OHSO Šternbersko s.r.o. 1 ks/890.50,- Kč včetně DPH.
Celkové náklady obce jsou 35.622,40 Kč. Popelnice jsou již s čipem a polepem. Popelnice obec zapůjčí
občanům na dobu 6 let dle smlouvy o výpůjčce a po 6 letech přejdou nádoby do jejich vlastnictví.
Jedná se o občany, kteří nemají 240 l nádoby na SKO a obec zajistí tímto způsobem sjednocení všech
nádob v rámci obce. Popelnice už má obec od 22.2.2022 uskladněny. Popelnice polepíme ještě
čárovými kódy a až bude čtečka na spárování, bude se rozvážet dle seznamu mezi občany.
Dotazy a připomínky: ---Návrh na usnesení č. 2/4/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje zapůjčení 40 ks nádob na SKO o objemu 240 litrů občanům obce
Řídeč na základě Smlouvy o výpůjčce na dobu 6 let, kdy po uplynutí této doby přejdou nádoby do
vlastnictví občanů.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/4/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
Informace o stavu finančních prostředků obce k 1.3.2022.
Informace ke kácení dřevin rostoucích mimo les na p.č. 138 u točny. Dřevní hmota byla rozprodána
mezi občany a také udělané 4 nové odpočinkové lavičky do okolí obce.
Dne 12.2.2022 byly rozvezeny popelnice na tříděné odpady PVC papír, mezi občany obce 156 ks a
zároveň jsou podepsané všechny smlouvy o výpůjčce.
Informace o umístění kontejneru na textil z firmy HELPTEX Dětské krizové centrum. Kontejner na
textil bude do poloviny března umístěn nad točnou autobusu na sběrném místě.
Informace o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání MK na p.č. 527/2 k přípojce NN a dále byl vydán
souhlas k prodloužení vodovodní přípojky a zbudování kanalizační přípojky k pozemku p.č. 65/1
v majetku B. P..
Informace o VV Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na vodovodní a kanalizační
přípojky v lokalitě Z1+Z3.

Informace o závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, které proběhlo dne 3.2.2022
ze strany pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje. Závěr k hospodaření obce: Nebyly zjištěno
chyby ani nedostatky. Poděkování patří i účetní obce paní R. M..
Informace o schválení dotaci na propagaci SCLLD MAS Šternbersko na rok 2022 ve výši 3.000,- Kč na
hody, naši seniory dostanou stejnou částku na jejich aktivity.
Informace o 1. Jarním plesu Obce Řídeč ve spolupráci s SDH.
Informace o jednání se zástupcem TopGIS – MAPOVÝ PORTÁL Ing. Kubánkem a zástupcem
Mikroregionu panem Š.. O mapovém portálu TopGIS starosta informoval již v září 2021
zastupitelstvo.
Informace o vyúčtování dotace ze SFŽP za následnou péči Obnovy VP v obci Řídeč – II. etapa.
Informace o zakoupení nové obecní techniky od f. VARI Bubnové sekačky BDR-620 Lucina MaX + VM580.
Informace - Obec Řídeč vyhlásila dne 28.2.2022 Materiální sbírku na pomoc Ukrajině, do které se
zapojili naši senioři, za což jim děkuji. V pátek 4.3.2022 budou věci odvezeny hasičským autem do
Olomouce. Poděkování všem za darování potřebného materiálu pro Ukrajinu!!!!
Informace k projektu v rámci BESIP na umístění tubusu s retroreflexními prvky v naší v obci přes SMS
ČR, snad se letos již dočkáme realizace.
Informace k NOUZOVÉMU STAVU na území ČR od 4.3.2022, který bude vyhlášen v souvislosti
s migrační vlnou z Ukrajiny.
Informace o rozšíření kontejnerového stání nad Obecními byty za 25.000,- Kč.
Připomínky a dotazy:
Občan p. J. K. – Dotaz k popelnicím na SKO, objemu nádoby.
Starosta - v rámci sjednocení nádob na SKO dostane každý občan, který ji nemá, 240 l nádobu na SKO
s čipem a čárovým kódem, kde je uvedeno i číslo domu, ke kterému byla popelnice přidělena.
Návrh usnesení č. 2/5/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/5/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 6 Schválení finančního daru na provoz místní prodejny potravin - předsedající
Předsedající informoval o podané žádosti o podporu místní prodejny potravin v roce 2022 paní P. P.
ze dne 21.2.2022. Navrhl částku 20.000,- Kč s úpravou vyplácení - polovina (10.000,- Kč) bude
vyplacena k 15.6.2022 a druhá polovina (10.000,- Kč) k 15.12.2022. Provozovatelka obchodu si
zažádala již na podzim roku 2021 o finanční podporu z programu Obchůdek +2021 z rozpočtu
Olomouckého kraje, kdy na tuto dotaci dosáhla, ale neví jakou částkou bude podpořena.
Dotazy a připomínky: Přítomní občané i zastupitelstvo pochválilo fungování obchodu a p. P. za
ochotu.
Návrh na usnesení č. 2/6/2022 Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje finanční dar paní P. P., IČ: 86876937 provozovatelce místního obchodu s potravinami na
adrese Řídeč č. 307 pro rok 2022 ve výši 20.000,- Kč, kdy bude částka převedena na účet obdarované
ve dvou splátkách v roce 2022 a to k 15.6.2022 (10.000,- Kč) a 15.12.2022 (10.000,- Kč).
2. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy dle rozhodnutí zastupitelstva obce Řídeč.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/6/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 7 – Poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
vykonávající funkci starosty - místostarosta
Místostarosta navrhl poskytnout 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 obce měsíčně.
Odůvodnil navrhované poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce jako neuvolněnému členovi
zastupitelstva.
Dotazy a připomínky: ČZO: J. M. splnil svoji povinnost dle § 83 odst. 2 zákona o obcích.
Návrh usnesení č. 2/7/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč poskytuje mimořádnou odměnu starostovi obce jako neuvolněnému členu
zastupitelstva dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. ve výši jednonásobku jeho měsíční odměny, která mu
náleží za výkon zastávané funkce v zastupitelstvu obce.
Odůvodnění: Starosta obce jako neuvolněný člen zastupitelstva zajišťuje chod obecního úřadu a styk
s občany každý den i mimo úřední hodiny obce, zpracovává sám bez další administrativní síly
veškerou spisovou agendu obce, dohlíží na bezproblémové plnění zakázek firmami pro obec,
zpracovává veškerou agendu v souvislosti s novým systémem odpadového hospodářství obce včetně
připravovaného systému door-to-door. Aktualizuje 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, čímž celkově šetří obci značné finanční prostředky.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/7/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 – Finanční dar na podporu Ukrajiny cestou transparentního účtu Charity ČR předsedající
V souvislosti s děním na Ukrajině, která čelí okupování svého území vojsky Ruské federace navrhl
zastupitelstvu obce poskytnout z rozpočtu obce Řídeč cestou transparentního účtu CHARITY ČR
finanční dar ve výši 3.000,- Kč na účet č. 55660022/0800 v.s. 104 jako solidaritu s Ukrajinou a jeho
lidmi. Je to to nejmenší, co může i malá obec pro civilní obyvatele Ukrajiny postižené válkou udělat.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 2/8/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině ve výši 3.000,- Kč
cestou transparentního účtu Charity ČR na účet č. 55660022/0800 v.s. 104 a pověřuje starostu obce
k elektronickému převedu schválené finanční částky.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/8/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 9 Schválení Smlouvy na svoz BIO odpadů s f. Online - Olin s.r.o. - předsedající
Dne 3.3.2022 obdržela obec návrh Smlouvy o poskytování služeb na svoz BIO odpadů v roce 2022 od
f. Online Olin s.r.o.. Proti roku 2021 budou navýšeny poplatky za služby v roce 2022. Jeden odvoz BIO
s DPH celkově 1.694,- Kč. U celoročního nájmu kontejneru na BIO je cena 6.050,- Kč s DPH.
Zastupitelé informování e-mailem.
Dotazy a připomínky: -Návrh na usnesení č. 2/9/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Smlouvu o poskytování služeb na svoz BIO z obce Řídeč na rok
2022 mezi firmou Online-olin s.r.o. IČ: 02160021 se sídlem Šternberk, Litovelská 2510/12, 785 01
Šternberk a Obcí Řídeč. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/9/2022 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 10 - Diskuze

UKONČENÍ 1. VZZO 2022 dne 27.1. 2022 v 19.15 hodin.
Zápis z 2. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 8. 3. 2022

Zapisovatel

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslav Míča v.r.

Jaroslava Blahová dne 9. 3. 2022
Jaroslava Blahová v.r.
Ing. Jaroslav Okrajek dne 9. 3. 2022
Ing. Jaroslav Okrajek v.r.

Dne 9. 3. 2022

Jaroslav Míča – starosta v.r.

