ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 3/2022
konané dne 7. 4. 2022
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč¨
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 7. 4. 2022 v 19.02 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Věra Vojkovská, Ing. Ivo Kropáček, Blahová
Jaroslava,
Omluven: Ing. Jaroslav Okrajek, Ing. Jakub Míča, Vladimír Žouželka
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva (4 ze 7).

Přítomnost občanů: 0
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 30.3.2022.
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: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Nesplněné úkoly
2. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Řídeč za rok 2021
3. Projednání a schválení Účetní závěrky obce Řídeč za rok 2021
4. Rozpočtové opatření č. 1/2022
5. Informace z obce
6. Zápis FV č. 1/2022
7. Schválení mimořádného členského příspěvku DSO OHSO na pořízení svozové techniky
8. Diskuze
Další návrhy na doplnění programu jednání:
Starosta - předsedající navrhl doplňující BOD č. 8
Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby na p.č.
527/2 kú. Řídeč (přišlo poštou dne 31.3.2022) – zastupitelé informováni dne 31.3.2022 e-mailem.

BOD č. 9 bude 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. 3/2022 dle návrhu
předsedajícího, včetně doplnění bodu č. 8 a bod č. 9 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. 585/4,5 - 66 m2 K. – úkol splněn, Návrh na vklad podán 30.3.2022
Odkoupení části pozemků pod MK větev 2-3, máme u právníka JUDr. V. K. - úkol plněn průběžně.
Z diskuze:
Umístění nástěnky k chatám – úkol trvá
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 3/1/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 – Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021 a přezkoumání hospodaření za rok
2019 - předsedající
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s projednávaným bodem Návrhu Závěrečného účtu obce za
rok 2021 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řídeč za rok 2021 kontrolním orgánem
KÚ Ol. kraje. Návrh závěrečného účtu za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu
v době od 17. 3. 2022 až do schválení, dále na internetových stránkách obce umožňující dálkový
přístup, k nahlédnutí na Obecním úřadě Řídeč, a to nejméně 15 dní před samotným projednáním.
Členům zastupitelstva byl Návrh závěrečného účtu s výsledkem přezkumu hospodaření za 2021 zaslán
dne 17.3.2022 e-mailem.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 3/2/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Řídeč za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2/2022 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 3 – Schválení Účetní závěrky obce Řídeč za rok 2019 – předsedající
S účetní závěrkou za rok 2021 seznámil členy zastupitelstva a občany obce předsedající. Účetní
jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti, zpracovala účetní závěrku za rok
2021 s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situací účetní
jednotky. Účetní závěrka byla zaslána všem zastupitelům e-mailem 17.3.2022. Členům zastupitelstva
byl předložen Protokol o schválení účetní závěrky k podpisu.
Připomínka a dotazy: --Návrh na usnesení č. 3/3/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Účetní závěrku obce Řídeč za účetní období roku 2021.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/3/2022 bylo schváleno.
--------------------------------------------------

BOD č. 4 – Informace k RO č. 1/2022 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 1/2022 k 28. 2. 2022
RO č. 1/2020 Příjmy: 57.793,- Kč
Výdaje: 57.793,- Kč
Příjmy i výdaje u obou RO jsou 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 předseda FV.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 3/4/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 1/2022.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/4/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
Informace o stavu finančních prostředků obce k 7. 4. 2022.
Informace z VH OHSO ze dne 29.3.2022 z Bohuňovic
Informace k vydanému Rozhodnutí na zvláš. užívání MK 527/2 pro stavební práce k p.č. 65/1.
Informace k Hlášení LHE (obecní lesy) za rok 2021 na OŽP MěÚ Šternberk.
Informace k odeslané žádosti o platbu na dotaci od SZIF na hasičárnu na 144.000,- Kč.
Informace k PD na tartanovou dráhu ve sport. areálu obce.
Informace k besedě ze dne 17.3.2022 na téma odpady obce 2022 a dor-to-door.
Informace k Rozhodnutí MěÚ OŽP ke stavebnímu povolení na vodovod a kanalizaci v lokalitě Z1+Z3.
Informace k opravě obecního rozhlasu a objednávce na rozšíření o jedno hnízdo směr Komárov.
Informace o rozšíření kontejnerového stání nad domem č.p. 304.
Informace k dodání kontejneru na textil na sběrném místě nad točnou autobusu.
Informace o distribuci svozových kalendářů na odpady pro občany na 2-4 Q/2022.
Informace o objednávce u f. VARI na bubnovou sekačku s mulčovačem.
Informace o dodání chybějících komponentů k nádobám na tříděný odpad.
Informace o školení nové elektronické spisové služby pro obce v MKZ Města Šternberk.

Informace o navýšení cen energií od 1.5.2022 o 9% dodavatelem Nano Green s.r.o. cca 3.000,-/Q.
Informace k betonovému oplocení u hájenky – spolupráce s MěÚ OS a komunikaci mezi správcem
LČR Šternberk a místostarostou obce ve věci úklidu kolem cesty k hájence a oplocení u hájenky.
Informace o navýšení cen na služby účetnictví obce.
Informace o zakoupení 100 m pletiva na oplocenku do lesa na Chaloupky.
Připomínky a dotazy: --Návrh usnesení č. 3/5/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce..
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/5/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 6 Zápis z FV č. 1/2022 – předsedkyně FV
Předsedkyně FV J. B. informovala zastupitelstvo o provedené finanční kontrole a seznámila přítomné
se Zápisem FV č. 1/2022 ze dne 4. 4. 2022.
Dotazy a připomínky: ---Návrh na usnesení č. 3/6/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí Zápis FV č. 1/2022 ze dne 4.4.2022 bez přijatých opatření.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/6/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 7 – Schválení mimořádného příspěvku DSO OHSO na pořízení svozové techniky předsedající
Předsedající seznámil zastupitele o jednání a rozhodnutí VH DSO OHSO ze dne 29.3.2022
v Bohuňovicích, ve věci pořízení svozové techniky na odpady v rámci členských obcí DSO. Dále
informoval o možnostech financování zakoupení nové svozové techniky. Předsedající navrhl, aby se
mimořádný příspěvek do DSO OHSO schválil a uhradil jednorázově v termínu do 31. 7. 2022, kdy má
obec v rozpočtu a rezervě rozpočtu dostatek finančních prostředků na jednorázové pokrytí.
Dotazy a připomínky:
Návrh usnesení č. 3/7/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku do dobrovolného
svazku obcí Odpadové hospodářství svazku obcí ve výši 97.440,- Kč se splatností do 31. 7. 2022.
Mimořádný příspěvek bude určen na navýšení základního kapitálu ve společnosti Odpadového
hospodářství svazku obcí Šternbersko s.r.o. za účelem nákupu svozové techniky.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/7/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 - Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o
umístění stavby na p.č. 527/2 kú. Řídeč - starosta
Předsedající informoval o žádosti strany f. ELMO-SA s. r. o. Olomouc v zastoupení f. ČEZ Distribuce, a.s.
ze dne 31.3.2022 se Žádosti o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby přípojky NN na parcele č. 527/2 k.ú. Řídeč k pozemku p.č. 66 k.ú. Řídeč.
Zastupitelé dostali informaci e-mailem dne 31.3.2022.
Dotazy a připomínky:
Starosta Jaroslav Míča splnili svoji povinnost dle § 83 odst. 2 zákona o obcích.
Návrh usnesení č. 3/8/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a Dohodu o umístění stavby na pozemku p.č. 527/2 k.ú. Řídeč, v majetku obce Řídeč s ČEZ Distribuce,
a.s., zastoupené firmou ELMO-SA, Olomouc, Pavlovická 29/25, IČ: 47977001 na akci – přípojka NN
ČEZ_SoBS VB 21595/IV-12-8023229/Řídeč, pč.66 - přípojka kNN a pověřuje starostu k podpisu této
smlouvy.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/8/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 9 - Diskuze
Pozvánka na Ukliďme Česko, ukliďme Řídeč v sobotu 9.4.2022 od 09.00 hodin u točny. Po ukončení
akce bude přichystáno občerstvení ve sport. areálu.
Další pozvánka je na 17.4.2022 – v neděli – pletení pomlázek ve sortovním areálu Řídeč od 14.00 hodin.
A samozřejmě konečná pozvánka je na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC dne 30.4.2022 na Hliníku od 17.00
hodin.
Poděkování našim seniorkám za přípravu chlebíčků a jednohubek na ples a všem občanům obce, kteří
darovali věci do tomboly a finanční částky na 1. Jarní ples Obce Řídeč dne 25.3.2022. 
V příštím roce 2023 je termín plesu SDH 21.1.2023 a 2. Jarní obecní ples 18. 3. 202.
UKONČENÍ 1. VZZO 2022 dne 7. 4. 2022 v 19.45 hodin.

Zápis z 3. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 11. 4. 2022
Zapisovatel
Jaroslav Míča v.r.
Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová dne 11. 4. 2022
Jaroslava Blahová v.r.
Věra Vojkovská

dne 12. 4. 2022
Věra Vojkovská v.r.

Dne 12. 4. 2022

Jaroslav Míča – starosta v.r.

