ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 1/2022
konané dne 27. 1. 2022
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč¨
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 27. 1. 2022 v 18. 00 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Vladimír Žouželka, Ing. Jakub Míča, Věra
Vojkovská a Ing. Ivo Kropáček
Omluven: Jaroslava Blahová, Ing. Jaroslav Okrajek
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva (5 ze 7).
VZZO je konané za dodržení všech MO vydaných MZDR. ČR a nařízení Vlády ČR proti šíření COVID 19, platná k 27.1.2022.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 18.1.2022.
Návrh ověřovatelů zápisu: Ing. Jakuba Míču a Vladimíra Žouželku
Návrh na zapisovatele: Jaroslava Míču
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Jakuba Míču a
Vladimíra Žouželku, zapisovatele Jaroslava Míču.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Uzavření Smlouvy budoucí na svoz odpadů a Smlouvy o sběru, přepravě a převzetí odpadů
pro rok 2023
3. Seznámení se Zápisem Kontrolního výboru č. 1/2022
4. Informace k RO č. 11/2021
5. Informace z obce
6. Projednání odprodeje části pozemku p. č. 588/1 k.ú. Řídeč, v majetku obce Řídeč
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
8. Schválení Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene p. č. 527/2 k.ú. Řídeč
9. Diskuze
Další návrhy:
Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 1/2022 dle návrhu
předsedajícího.
Hlasování: Pro: 5 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.

PD na tartanovou dráhu – oslovena firma f. PAVLACKÝ z Luhačovic PD 25.000,- Kč – úkol
splněn.
Z diskuze:
Umístění nástěnky k chatám – úkol trvá
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/1/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/1/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 - Uzavření Smlouvy budoucí na svoz odpadů a Smlouvy o sběru, přepravě a převzetí
odpadů pro rok 2023 - předsedající
Dne 21. 12.2021 byla na obec doručena z OHSO Šternbersko s.r.o., žádat o uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí na sběr, přepravu a převzetí odpadů 18/2022 dle přílohy č. 1 s firmou Odpadové hospodářství
svazku obcí Šternberska s.r.o., kdy zřizovatelem je DSO OHSO, jehož je obec členem. Smlouva byla
zaslána zastupitelům e-mailem. V podstatě jde o to, aby f. OHSO Šternberska s.r.o. mohla nakoupit
vozidla na svoz odpadů v letošním roce musí mít logicky záruku ze strany obcí DSO, že budou skutečně
svůj odpad předávat zřízenému s.r.o. od roku 2023. Skládkování SKO bude probíhat na skládce
Bohuňovice i v roce 2023.
Dotazy a připomínky:
Návrh na usnesení č. 1/2/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na sběr, přepravu a převzetí
odpadů 18/2022 dle specifikace přílohy č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí – budoucí smlouvy s firmou
Odpadové hospodářství svazku obcí Šternberska s.r.o., IČ: 11810971, se sídlem Dolany 58, 783 16
Dolany zastoupené Mgr. Pavlem Roubínkem – jednatelem. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 3 Seznámení se Zápisem Kontrolního výboru č. 1/2022 – předseda KV
Ing. I. K. seznámil zastupitelstvo obce se Zápisem KV č. 1/2022 ze dne 20.1.2022.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/3/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Zápis KV č. 1/2022 ze dne 20. 1. 2022 bez přijetí dalších
opatření.
Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.1/3/2022 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 4 – Informace o rozpočtovému opatření č. 11/2022 - předsedající
Předsedající seznámil s RO č. 11/2021 z 27.12.2021, zveřejněno 24. 1. 2022.
RO č. 11/2021 Příjmy: 337.000,- Kč
Výdaje 337.000,- 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 dne 25. 1. 2022.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 1/4/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 11/2021.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/4/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
- Informace o stavu finančních prostředků k 31.12.2021.
- Informace k Zprávě o činnosti obce za rok 2021.
- Informace k ukončení členství v KPMZ paní N. M.. Nadále bude komise pracovat ve čtyřčlenném
složení do konce volebního období.
- Informace k povinně zveřejňovaným informacím na webu obce a úřední desce.
- Ve spolupráci s účetní byly zpracovány a odeslány na KÚ a do státní pokladny hlášení za 2021.
- Bylo provedeno vyúčtování všech dotací za rok 2021 krom Modernizace hasičské zbrojnice, do bude
do března 2022.
- Byly vypracovány dodatky ke všem smlouvám, které má obec uzavřeny s nájemníky, nájemci a
podnikateli vzhledem k míře inflace za 2021, která činí 3,8%.
- Byla vypracovány i dodatky ke smlouvám na odpady pro podnikatele pro rok 2022.
- Informace o uzavření Dohod o provedení prací pro rok 2022 s občany obce Řídeč.
- Informace - Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Šternberk (poděkování L. K. a její synům),
kdy se vybralo pro potřebné 7.267,- Kč.
- Informace k dopadům za 2021: bylo vyvezeno z obce 38,336 t směsného komunálního odpadu,
z tříděných odpadů bylo svezeno v roce 2021 plastů: 5,180 t (27 kg občan), a papír: 2,290 t (11,9

kg/občan). BIO odpadů bylo svezeno 33,64 t (175 kg/občan). Za svoz Nebezpečného odpadu obec
zaplatila 14.911.22 Kč (velkoobjem je již započten do SKO), za BIO jsme zaplatily 32.727,- Kč a za svoz
SKO, Papír a plast 95.695,56 Kč. Celkem obec zaplatila za likvidaci a svoz všech odpadů 143.334,00 Kč
podle evidencí co vedu za odpady 2021 (746,- Kč/občan).
- Informace o dokončení prodloužení VO směr Komárov.
- Informace k obnově propustku f. K2stav s.r.o. Šternberk pod p. č. 527/2 k. ú. Řídeč do příkopu k daňčí
oboře na cestě směr hájenka.
- Informace k dodávce 156 ks popelnic na tříděné odpady k programu door-to-door ve spolupráci
mikroregionem. Popelnice budou mezi občany rozvezeny do konce února. Zbývající část 40 černých
popelnic dorazí do půlky února + nádoba na použité jedné oleje. Zatím je u obchodu plechová. Oleje
nám bude svážet f. Trafinoil.
- Informace k nové Směrnice č. 1/2022 pro vydávání ochranných prostředků a pro pracovníky obce
v rámci BOZP, která musí být dle nové legislativy splněna.
- Informace ke kácení dřevin mimo les nad točnou autobusu. Obec má veškerá stanoviska dotčených
orgánů na kácení dřevin rostoucích mimo les.
- Na KaN Ol. kraje bylo zahájeno řízení na zrušení zástavy k bytovému domu č. 304 Řídeč z MMR, která
skončila v květnu 2021 a obec požádala o výmaz - zrušení zástavy.
- Informace k přestupkům a přestupkovému řízení pro obec Řídeč.
- Informace k dotaci na propagaci SCLLD MAS Šternbersko na rok 2022.
- Informace ke zpracovaným GP lokality Z1+Z3 pro dělení pozemků.
- Info k OZV č. 1/2021 na odpady a zaslání na MV ČR k posouzení zákonnosti.
- Informace k testování od 17.1.2022 členů ÚSC.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/5/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce a Zprávu o činnosti obce za ro 2021.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/5/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 6 Projednání odprodeje části pozemku p. č. 588/1 k.ú. Řídeč, v majetku obce Řídeč
- předsedající
Dne 10.1.2022 podali žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 588/1 k.ú. Řídeč o výměře cca
66 m2 v rámci narovnání majetkových poměru P. a J. K., bytem Řídeč č. XXX. Ve věci byl Zveřejněn
záměr obce na odprodej, kdy byl záměr zveřejněn na úřední desce od 11.1.2022. Cena pozemků bude
sjednána v čase a místě obvyklé což je 150,- Kč/m2, daného pozemku, veškeré náklady spojené
s odprodejem budou hrazeny žadateli. Emailem zasláno zastupitelům dne 11.1.2022.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 1/6/2022
1. Schvaluje odprodej části pozemku p. č. 588/1 k.ú. Řídeč – ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 66 m2 v majetku obce Řídeč, zapsané na LV 10001 Obce Řídeč u katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc J. a P. K, oba bytem Řídeč č. XXX, za částku 150,- Kč/m2 celkově
za pozemek 9.900,- Kč. Žadatelé zajistí a uhradí veškeré náklady spojené s vypracování GP, dělením

pozemku, ověřením podpisu na kupní smlouvě a podání Návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/6/2022 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 7 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 - předsedající
Vzhledem k tomu, že nás v letošním roce na podzim čekají volby do zastupitelstva obce – komunální
volby asi začátkem října 2022, je potřeba stanovit podle § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, počet
členů zastupitelstva pro nadcházející volební období 2022-2026. Navrhuji, aby v nadcházejícím
volebním období zůstalo sedmičlenné zastupitelstvo obce Řídeč. Stanovení počtu členů zastupitelstva
se musí stanovit nejpozději 85 dnů před konáním voleb a po schválení stanovení počtu členů
zastupitelstva se tato informace musí do 2 dnů zveřejnit na úřední desce ObÚ. Při stanovení počtu
členů zastupitelstva se přihlíží k počtu obyvatel k 1. lednu roku, v kterém se konají volby. Počet
obyvatel obce Řídeč dle statistiky MV ČR k 1.1.2022 je 203 obyvatel.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 1/7/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Stanovuje v souladu s § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích pro volební období 2022 – 2026
celkově 7 členů zastupitelstva obce Řídeč, s přihlédnutím k velikosti územního obvodu obce a k počtu
obyvatel obce k 1.1.2022, které je 203 obyvatel.
2. Ukládá starostovi obce uvedenou informaci zveřejnit na úřední desce Obecního úřadu Řídeč
nejpozději k 29. 1. 2022, nejméně po dobu 15 dní.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/7/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 – Schválení Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene p. č. 527/2 k.ú. Řídeč předsedající
Dne 17.1.2022 byla na obec doručena žádost od společnosti ČEZ Distribuce a.s., zastoupena firmou EC
Služby s.r.o. Zábřeh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
k pozemku p.č. 527/2 k.ú. Řídeč, jeho předmětem je uložení podzemního vedení přípojky NN
k pozemku p.č. 65/1 k.ú. Řídeč (sl. B. P.) směrem k hájence. Jako náhrada - kompenzace za uzavření
budoucí smlouvy je nabízena částka 3.485,- Kč, která je povýšena o 20% proti běžné kompenzaci –
náhradě.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 1/8/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavy na pozemku p.č. 527/2 k.ú. Řídeč, v majetku obce Řídeč pod č.j. ČEZd_SoBS VB 13908/IP-128030007/Řídeč, pč. 65/1 – přípojka do 50m kNN,vNN s ČEZ Distribuce a.s. IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín-Podmolky, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené f. EC služby s.r.o., IČ: 29388040,
Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh na základě plné moci ev.č. PM – 148/2021 ze dne 1.4.2021.

2. Pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/8/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 9 – Diskuze
Starosta a předseda KPMZ informovali o provedení prořezávky ovocných stromů směrem k oboře.
ČZO: V.Ž. Pěkně provedená práce.
Starosta podal ještě informace k nádobám na tříděné odpady.
Žádné další dotazy nebyly vzneseny z řad přítomných občanů.
UKONČENÍ 1. VZZO 2022 dne 27.1. 2022 v 18.55 hodin.
Zápis z 1. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 28.1.2022

Zapisovatel

Ověřovatelé zápisu :

…………………………….
Jaroslav Míča

Ing. Jakub Míča

dne …………. 2022

…………………………….
Ing. Jakub Míča

Vladimír Žouželka

dne …………... 2022

……………………………
Vladimír Žouželka

Dne ……………………2022

Jaroslav Míča – starosta

