ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 4/2022
konané dne 16. 5. 2022
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč¨
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 16.5. 2022 v 19.00 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Věra Vojkovská, Ing. Ivo Kropáček, Blahová
Jaroslava, Ing. Jaroslav Okrajek, Ing. Jakub Míča, Vladimír Žouželka
Omluven: --Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce (7 ze 7).
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno, pozvánka vyvěšena na úřední desce
obce a internetových stránkách obce umožňující dálkový přístup od 6. 5.2022.
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: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
-------------------------------------------------

Navržený program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nesplněné úkoly
Schválení finančního daru Klubu seniorů Řídeč pro rok 2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 a 3/2022
Schválení OZV o stanovení obecního systému odpad. hospodářství
Informace z obce
Schválení Ceníku na zapojení do systému Odpad. hospodářství obce - podnikatelé
Diskuze

Další návrhy na doplnění programu jednání: Předsedající:
Navrhl doplnění navrženého programu jednání o bod č. 7 Schválení SoD s dodavatelem
Envipartner s.r.o. na zpracování PD + služeb na nové VO v obci – podklady dostali členové
zastupitelstva 13.5.2022 e-mailem. Bod č. 8 bude diskuze.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 4/2022 dle návrhu
předsedajícího, včetně doplnění bodu č. 7 a bod č. 8 bude diskuze.
Hlasování: Pro: 7 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.
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. 4/1/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 – Schválení finančního daru Klubu seniorů Řídeč pro rok 2022 - předsedající
Dne 27.4.2022 byla na obec přijata žádost o finanční dar na podporu činnosti Klubu senioři obce Řídeč
v roce 2022. V současné době mají senioři schváleny 3.000,- Kč za propagaci SCLLD MAS Šternbersko
na zájezd. Vzhledem k tomu, že senioři tvoří 1/3 obyvatel obce navrhl předsedající zastupitelstvu obce
schválit na činnost Klubu seniorů obce Řídeč finanční dar ve výši 13.000,- Kč.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 4/2/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Schvaluje finanční dar „Klubu seniorů obce Řídeč“ zastoupené paní A. Ž. Žouželkovou, bytem Řídeč
č. XXX, 785 01 Šternberk ve výši 13.000,- Kč na podporu a činnost v roce 2022.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy a převod finančních prostředků na účet
obdarovaného dle rozhodnutí zastupitelstva obce Řídeč.
Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2/2022 bylo schváleno.
------------------------------------------------------

BOD č. 3 – Informace k RO č. 2/2022 a 3/2022 - předsedající
Starosta seznámil z RO č. 2 /2022 k 19. 3. 2022 a RO č. 3/2022 k 19.4.2022
RO č. 2/2020 Příjmy: 38.600,- Kč
RO č. 3/2022 Příjmy: 59.148,88 Kč

Výdaje: 38.600,- Kč
Výdaje: 59.148,88 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 předseda FV.
Dotazy a připomínky: ---

Návrh na usnesení č. 4/3/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 2/2022 a 3/2022.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/3/2022 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 4 – Schválení OZV o stanovení systému odpadového hospodářství - předsedající
Starosta seznámil s OZV o stanovení systému odpadového hospodářství a stanovisku MV ČR z hlediska
posouzení zákonnosti návrhu OZV, kdy nebyla shledána v rozporu se zákonem.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 4/4/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč vydává v souladu s § 84 odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. Obecně
závaznou vyhlášku o stanovení systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška nabývá účinnosti
počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/4/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce k 12. 5. 2022.
Informace - o vyřízení žádosti M. J. o přemístění transformátoru z jejího pozemku u domu č.p. XXX.
Transformátor je v majetku distributora energií ČEZ.
Informace o brigádě dne 16. 4. 2022 v obecním lese na Chaloupkách, udělala se oplocenka cca 35x15
metrů. Bylo 9 občanů, starosta poděkoval za práci. Náklady na oplocenku cca 5.500,- včetně materiálu
a občerstvení.
Informace FÚ o dani z nemovitostí 2022 – splatnost 31. 5. 2022 - je vyvěšeno na úřední desce.
Informace o finančním daru ZŠ a MŠ babice ve výši 3.000,- Kč na výlet dětí do Sluňákova – Horka nad
Moravou.
Informace o navýšení záloh na plyn do zásobníku z Primagas o 30% od 1. 5. 2022.
Informace z 85.VH VHS Sitka z 28. 4. 2022.
Informace k volbám do zastupitelstev obcí se budou konat 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022. Harmonogram
úkolů je k nahlédnutí na úřadě.
Informace o kompenzaci rozpočtu obce rozpočtovým opatřením z KÚ ve výši 11.351,- Kč.
Informace o doplnění vyúčtování dotace pro SZIF na Modernizaci hasičské zbrojnice.
Informace o počtu obyvatel k 16. 5. 2022 v obci. Aktuálně máme 202 obyvatel, 1 občan se narodil, 3
občané se přistěhovali a 1 občan odstěhoval.
Informace o školení BOZP 2022.
Informace o rozhodnutích z MěÚ OŽP a nabytí právní moci na vodovodní a kanalizační síť v lokalitě
Z1+Z3 a započetí společného řízení ze strany ODSH na komunikaci v lokalitě Z1+Z3.
Informace o zpracované PD na tartanovou dráhu ve sportovním areálu a podané žádosti o Územní
souhlas na MěÚ Šternberk.
Informace o odkupech pozemků k narovnání majetkoprávních vztahů mezi obcí a občany.
Informace o propadu povrchu mostu u točny autobusů a opravě f. K2stav Šternberk. Zároveň dodělán
povrch u opraveného propustku směr hájenka u dančí obory.
Informace o jednání s náměstkem hejtmana p. Šafaříkem ve Šternberku v Expozici času.
Informace o zajištění kominíka pro občany ve 3. 6. 2022 - 4. 6. 2022. J
Informace o instalaci stojanu s retroreflexními prvky od 12.5.2022 na malé straně u domu č.p. 289.

Informace o rozmístění nových dřevěných laviček v okolí obce ze stromů pokáceních u točny. Směr
hájenka, Na Hliníku a v sadu nad Hliníkem a ještě jedna bude pod Hradiskem dodělána.
Připomínky a dotazy:
ČZO Ing. I. K.: pouze dotaz k finančnímu daru pro ZŠ Babice a transformátor u domu 325.
Starosta: Upřesnil dar pro ZŠ a transformátor u domu č. 325 není prioritou obce na řešení v letošním
roce, navíc je ve zprávě ČEZ. Pokud bude nutno posílit novou bytovou výstavbu, bude to řešit ČEZ
Návrh usnesení č. 4/5/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/5/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 6 Schválení Ceníku na zapojení do systému Odpad. hospodářství obce – podnikatelé
- předsedající
V souvislosti se schválenou OZV o stanovení systému odpadového hospodářství je nutno schválit i
Ceník na úhradu pro právnické a podnikající fyzické osoby zapojených do systému odpadového
hospodářství obce. Obec tuto možnost OSVČ nabízí smluvně. Je také oprávněna kontrovat, jakým
způsobem mají podnikající osoby ošetřeno nakládání s odpady a obrátit se na kompetentní orgány na
kontrolu těchto osob, pokud tyto osoby využívají systém obce bez smlouvy. Ceník bude zveřejněn

na webových stránkách obce
zastupitelstva.

v sekci obecní úřad – vyhlášky, zákony, usnesení

Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 4/6/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Ceník úhrad za zapojení právnických a podnikajících fyzických osob
do obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/6/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------------------

BOD č. 7 – Schválení SoD s dodavatelem Envipartner s.r.o. na zpracování PD + služeb na
nové VO v obci - předsedající
Starosta informoval o jednání ze dne 12.5.2022 s Mgr. O. K. z Envipartner s.r.o. Brno ve věci
rekonstrukce VO pro naši obec. Na firmu zjišťoval reference z okolních obcí v rámci Mikroregionu
s doporučením. Firma zpracovává kompletní dodávku služby tj. PD, energetický audit, položkový
rozpočet, zadávací řízení pro VŘ včetně VŘ. Zastupitelé dostali podklady v pátek 13.5.2022 e-mailem.
Cenová nabídka je 75.000,- Kč bez DPH, s DPH 21% je 90.750,- Kč. Pokud se nebude realizovat nové
VO přes dotaci, tak se to poníží o dalších 6.050,- Kč. Zároveň seznámil s náklady na energie veřejného
osvětlení za rok 2021 a předpokládanými výdaji pro rok 2022. Pokud by se rekonstrukce VO řešila
cestou podání žádosti o dotaci přes MPO – efekt, je na zvážení zda to bude pro obec přínosem či
nadměrná administrativa a vícepráce spojené s podmínkami pro získání dotace (rozkopání obce pro
doplnění dalších sloupů VO, světelného toku na komunikace, atd…) . O tom rozhodne zastupitelstvo
až na základě zpracované PD a rozpočtu této investice.

Dotazy a připomínky: Krátká diskuze k VO mezi členy zastupitelstva a občany obce.
Návrh usnesení č. 4/7/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Řídeč a firmou ENVIPERTNER s.r.o. Brno,
Vídeňská 55, IČ: 28358589 na zpracování podkladů projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Řídeč“ za odměnu ve výši 90.750,- Kč včetně DPH.
2. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/7/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 8 - Diskuze
ČZO: V. Ž. – informoval o činnosti Klubu seniorů Řídeč a jejich aktivitách, informoval o chystaném
zájezdu na vodní nádrž Dlouhé stráně v Jeseníkách dne 20.7.2022, odjezd autobusu 08.00 hodin od
horní autobusové zastávky a o kontrolním mechanismu financí mezi Klubem seniorů a obcí. Je ještě
několik volných míst v autobuse. Poděkoval Ing. J. M. za pěknou přednášku k sadařství a ovocnářství
pro seniory v dubnu 2022.
Dále informoval, že po domluvě se starostou obce byly nabídnuty Charitě Šternberk nevyužité hračky
z bývalého dětského studia, kdy si tyto na základě předávacího protokolu pracovníci Charity dne
13.5.2022 převzaly. Starosta doplnil, že hračky budou využity na vybavení místnosti pro děti.
Požádal starostu obce o vyhlášení a zveřejnění letáčku se žádostí o finanční dary pro seniory, kdy bude
možno finanční částky předávat u p. Ž., která vydá příjmový doklad dárcům.
Starosta - požádal zástupce seniorů V. Ž. o spolupráci na údržbě zeleně u horní autobusové zastávky
v obci.
ČOZ: Ing. J. O. – poděkování starostovi obce za zařízení kontejneru na textil k dalšímu využití. Kontejner
je umístěn nad točnou autobusů v obci.
ČZO: Ing. J. M. – poděkoval všem, kteří se podíleli na akci „Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2022, a také
SDH za občerstvení. Poděkoval i přítomnému Ing. R. za zajištění krásného ohňostroje. Akce se
zúčastnilo cca 200 lidí, jak z obce tak okolí a na sociálních sítích měla tato akce velmi hezké recenze.
Dále informoval o chystaných kulturních akcích v obci. Dne 2.7. 2022 Vítání prázdnin a 14.7.-15.7.2022
soutěže SDH, všechny akce budou ve sportovním areálu obce.
Do diskuze ohledně konání kulturních akcí se zapojili i občané přítomni na zasedání zastupitelstva.
Občan: Ing. M. R. konstatoval, že lidé se chtějí bavit, ale málo kdo se dokáže osobně zapojit do těchto
akcí, poděkoval kulturní komisi za práci, kterou pro obec dělají.
UKONČENÍ 4. VZZO 2022 dne 16. 5. 2022 v 20.10 hodin.

Zápis z 4. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 17. 5. 2022

Zapisovatel

…………………………….
Jaroslav Míča v.r.

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová dne 18. 5. 2022

…………………………….
Jaroslava Blahová v.r.

Vladimír Žouželka

……………………………
Vladimír Žouželka v.r.

dne 18 5. 2022

Dne 18. 5. 2022

Jaroslav Míča v.r. – starosta

