ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 5/2022
konané dne 11. 7. 2022
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč¨
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 11. 7. 2022 v 19.03 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, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva (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 30.6.2022.
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.
8.

Nesplněné úkoly
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Projednání žádosti o stanovisko obce k oploceni u hájenky na p.č. 814 a 817 k.ú. Řídeč
Schválení směny pozemků část pozemku p. č. 615 za pozemky p. č. 616,617 k.ú. Řídeč
Informace z obce
Schválení úpravy Směrnice č. 1/2020 – Provozní řád sport. areálu
Schválení Memoranda o ukládání odpadů ve Sběrném dvoře v obci Babice
Diskuze

Další návrhy na doplňující body programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program VZZO č. 5/2022 dle návrhu
předsedajícího.
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. 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. 5/1/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 2 – Informace k RO č. 4/2022 - předsedající
Starosta seznámil s RO č. 4 /2022 k 15. 5. 2022
RO č. 4/2020 Příjmy: 35.364,- Kč

Výdaje: 35.364,- 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. 5/2/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 4/2022.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 3 – Projednání žádosti o stanovisko obce k oploceni u hájenky - předsedající
Starosta seznámil členy zastupitelstva a občany se žádosti majitele pozemků u hájenky ke stavbě
oplocení na těchto pozemcích a návrhem řešení oplocení v Přírodním parku Sovinecko. Žádost zaslána
zastupitelům e-mailem 9. 6. 2022. Zastupitelé se vyjádřili i písemně do 15.6.2022.
Dotazy a připomínky:
Mgr. Ing. J. D. – PŘEDLOŽILA PLNOU MOC k zastupování O. T., kdy vysvětlila navrhované řešení
oplocení pro vydání územního souhlasu ke stavbě oplocení u hájenky na pozemcích pana O. T. a jeho
záměru chovu daňků.
Vyjádření členů zastupitelstva i přítomných občanů: Možný nátěr zelenou barvou z vnitřní strany
betonového oplocení, výsadba popínavých rostlin z obou stran, pletivo, desky ve vrchní části
betonového oplocení, zachování třešňové aleje k lesu atd.
Zastupitelstvo se přiklonilo i k variantě u již zbudovaného betonového oplocení osadit z obou stran
betonový plot popínavými rostlinami a zajistit ochranou proti okusu zvěří a vrchní část betonového
oplocení osadit modřínovými deskami o max. výšce 2 metry. Zbývající oplocení p.č. 814 souběžně
s cestou k hájence s p. č. 812 a souběžně s p.č. 820 směrem k lesu vybudovat drátěným oplocením či

jiným vhodným způsobem, který bude zapadat do Přírodního parku Sovinecko a důrazem na zachování
rázu krajiny.
Starosta: V dané věci a vzhledem k tomu, že oplocení je budováno a PP Sovinecko, jedná se při
schválení do jisté míry o precedens do budoucna pro stanoviska obce i u jiných staveb.
Ing. J. O. navrhl usnesení, zamítnout vydání souhlasného stanoviska ke stavbě oplocení, tak jak bylo
podáno, jelikož majitel věděl, že staví v PP Sovinecko a 2 metrové oplocení na chov daňků není reálné.
Návrh na usnesení č. 5/3/2022 dle návrhu Ing. J. O.
Zastupitelstvo obce Řídeč nesouhlasí s výstavbou betonového oplocení v Přírodním parku Sovinecko
na p. č. 814 a 817 v k. ú. Řídeč, dle předložené žádosti pana O. T. ze dne 9. 6. 2022.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/3/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

Jelikož bylo usnesení schváleno, nepokračovalo se v hlasování o dalším návrhu usnesení.
BOD č. 4 – Schválení směny pozemků část pozemku p.č. 615 za pozemky p.č. 616,617 k.ú.
Řídeč - předsedající
Dne 2.6.2022 podala na Obec Řídeč žádost o bezplatnou směnu pozemků p. M. J., bytem Řídeč XXX.
Žádá o směnu vlastních pozemků p.č. 616 a 617 o celkové výměře 437 m2 za část obecního pozemku
p. č. 615 o výměře 120 m2. Ve věci bylo zažádáno u MěÚ OS o dělení pozemků u par. č. 615, kdy
13.6.2022 přišel souhlas s navrhovaným dělením pozemků. Obec směnou získá průchod podél
pozemků navrhovatelky k lesu a dále část cesty vedoucí nad jejím pozemkem okrajem lesa. Starosta
navrhl schválit směnu pozemků s tím, že náklady na směnu ponese Obec Řídeč. Záměr obce byl
zveřejněn na úř. desce od 14.6.2022 do 4.7.2022 pod číslem 33.
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 5/4/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč:
1. Schvaluje bezúplatnou směnu pozemků mezi Obcí Řídeč a M. J. dle zveřejněnou záměru Obce Řídeč
na směnu pozemků a to, část pozemku p.č. 615 v k.ú. Řídeč o výměře cca 120 m2 ve vlastnictví Obce
Řídeč, Řídeč 276, IČ:60799692, 785 01 Šternberk zapsané na LV č. 10001 Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, pracoviště Olomouce za pozemky p.č. 616 k.ú. Řídeč o výměře 68 m2 a pozemku p.č.
617 k.ú. Řídeč o výměře 369 m2 ve vlastnictví M. J., bytem Řídeč XXX, 785 01 Šternberk, zapsané na LV
č. XX Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouce. Náklady spojené s převodem
vlastnických práv ke směňovaným pozemkům ponese nabyvatel – Obec Řídeč.
2. Pověřuje starostu obce ke všem úkonům spojeným se směnou pozemků a podpisu Směnné smlouvy
s M. J., bytem Řídeč XXX, 785 01 Šternberk.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/4/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
Informace o stavu finančních prostředků na účtech obce k 7. 7.2022.
Informace o nálezu uhynulého Bobra Evropského u Račího potoka nad rybníkem 17.5.2022 – hlášeno
KÚ OŽP Olomouc.
Informace o třídění odpadů z EKOKOMU za rok 2021.

Informace k nezískané dotaci na Modernizaci HZ Řídeč č. 302.

Informace k anketovému dotazníku pro tvorbu - Stategický rozvojový dokument naší obce na 20232027 (probíhal do 30.6.2022 celkově 26 odpovědí 13% občanů).
Informace o zvýšení záloh u silové elektřiny o 25% od 1.7.2022 – Nano Green.
Informace k PD Pod Lískovcem Z1+Z3, obci byla předána zadávací dokumentace pro VŘ, Rozhodnutí
na komunikace už máme obec také.
Informace k volbám – podání kandidátek do 19.7.2022 Petice pro kandidáty sdružení je potřeba 15
podpisů od občanů a 11 podpisů od občana pro samostatného kandidáta.
Informace k opravě propadlého mostu u točny – Oprava K2stav s.r.o. Šternberk – 30.492,- Kč (květen)
Informace k cenové nabídce na zasakovací příkopu + propustek na p.č. 838 ve výši 142.196,- Kč a
k cenové nabídce za obruby spodní křižovatka p.č. 527/20 celkem 63.400,- Kč – zhotovitel K2stav
s.r.o. Šternberk – termín do konce prázdnin. U spodní křižovatky se na nákladech podílí i
spoluvlastníci přilehlé nemovitosti což byla podmínka obce.
Byla podepsána Smlouva o zřízení VB-S mezi Obcí a ČEZ a.s. přípojka NN k p.č. 65/1, bylo schváleno
v lednu na VZZO usnesením 1/8/2022 (smlouva budoucí).
Informace z VH OHSO ( Odpadové hospodářství svazku obcí) dne 28.6.2022 v obci Hlásnice
Informace z VH MAS Šternbersko a VH Mikroregionu Šternbersko ze dne 21.6.2022 ve Šternberku.
Připomínky a dotazy:
Ing. I. K. – upřesnění informací k třídění a využitelnosti odpadů v Olomouckém kraji.
Návrh usnesení č. 5/5/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/5/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 6 Schválení úpravy Směrnice č. 1/2020 – pronájem sport. areálu- předsedající
Starosta seznámil s důvody úpravy Směrnice č. 1/2022 vzhledem k narůstajícím cenám energií,
opravám a údržbě zeleně v zázemí sportovního areálu obce Řídeč a navrhl částečnou úpravu Směrnice
č. 1/2022 Provozní řád sportovního areálu Řídeč, schválené dne 27.1.2020 usnesením 1/2/2020
v článku 5 odst. 5 a čl. 7 odst. 3.
v článku 5, odst. 5 směrnice 1/2020 uvedeno:
Pronájem místností přípravy občerstvení, sociálního zařízení a multifunkčního hřiště je stanovena
na částku 2.000,- Kč za den pro občana s trvalým pobytem v obci a 3.500,- Kč pro firmy a
občany, které nemají v obci trvalé bydliště ani sídlo firmy.
Dále bude upraven čl. 7 odst. 3
Směrnice č. 1/2020 Provozní řád sportovního areálu Řídeč ze dne 27.1.2020 byla upravena
usnesením č. 5/6/2022 s účinností od 1. 8. 2022.
Dotazy a připomínky:
Občan Ing. M. R. – vzhledem k tomu, že je to zařízení naší obce a hlavně pro naše občany navrhl pro
cizí občany či firmy pronájem za 5.000,- Kč.
S názorem se ztotožnili členové zastupitelstva a Ing. J. M. – člen zastupitelstva podal návrh u osob a
firem, které nemají trvalé bydliště ani sídlo firmy částku za pronájem 5.000,- Kč.
Ing. I. K. – poslední pronájem 4.7.2022 osoby, která nemá v obci tr. bydliště byl hrozný, kdy zde
docházelo k rušení nočního klidu, hlasitá hudba, křik, kdy obyvatelé bydlící u hřiště raději odjeli pryč a
nebo šli na hřiště „dělat pořádek“. Do budoucna navrhne zrušení pronájmu nebo jeho úpravu.
Starosta – ve Směrnici č. 1/2020 jsou jasně specifikována pravidla pronájmu Sportovního areálu a na
žádosti o pronájem je tučně uvedeno, že žadatel o pronájem je povinen se seznámit s touto směrnici.

Pokud dochází k porušování pravidel, rušení nočního klidu atd., v žádosti o pronájem je uvedena
osoba, která odpovídá za pořádek a dodržování pravidel. Doporučil věc řešit cestou Policie ČR.

Návrh na usnesení č. 5/6/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje úpravu Směrnice č. 1/2020 ze dne 27.1.2020, která nově zní:
V čl. 5 odst. 5
Pronájem místností přípravy občerstvení, sociálního zařízení a multifunkčního hřiště je stanovena na
částku 2.000,- Kč za den pro občana s trvalým pobytem v obci a 5.000,- Kč pro firmy a občany, které
nemají v obci trvalé bydliště ani sídlo firmy.
V čl. 7 odst. 3
Směrnice č. 1/2020 Provozní řád sportovního areálu Řídeč ze dne 27.1.2020 byla upravena
usnesením č. 5/6/2022 ze dne 11.7.2022, s účinností od 1. 8. 2022.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 5/6/2022 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 7 - Schválení Memoranda o spolupráci na ukládání odpadů ve Sběrném dvoře v obci
Babice - předsedající
Starosta seznámil se Memorandem, kdy toto bylo zasláno i zastupitelům dne 30.6.2022. Sběrná dvůr
by měl fungovat pro obce Babice, Mladějovice, Komárov, Řídeč a Hlásnice. V současné době je fáze pro
zpracování PD a podání žádosti o dotaci. Ta by měla pokrýt celkově uznatelné náklady ve výši 85 %.
V budoucnu by to znamenalo, že již nebudou sběrné soboty VO a NO a občané si budou moct odpady
odvést celoročně do Babic do Sběrného dvora dle otevírací doby. Obec bude i v budoucnu plátcem za
uložení VO a NO dle evidence ve Sběrném dvoře.
Připomínky a dotazy: --Návrh usnesení č. 5/7/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Memorandum o spolupráci na zajištění služby ukládání
komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v obci Babice a to mezi Obcí Babice se sídlem Babice č.p. 65,
785 01 Šternberk, IČ: 00635260 a Obcí Řídeč se sídlem Řídeč 276, 785 01 Šternberk, IČ: 60799692, v
rámci prospěšnosti a účelnosti na budoucí spolupráci při zajišťování sběru komunálního odpadu od
svých občanů, který bude prováděn ve Sběrném dvoře v Babicích.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/7/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD Č. 8 DISKUZE

Starosta – Pozval na poslední 6. VZZO v tomto volebním období kdy bude zasedání zastupitelstva v
pondělí dne 29.8.2022 v 19.00 hodin v tělocvičně !!!
Sdělil zastupitelům i občanům náklady na akci Vítání prázdnin pro děti dne 2.7.2022 a poděkoval
všem občanům, sponzorům a hlavně členům komise pro místní záležitosti a členům SDH, kteří
zajišťovali jako vždy kompletní servis.
Informoval o podané kandidátce SNK „Společná Řídeč“ pro nadcházející volební období.
Ing. Jakub Míča – předseda KMPZ - pozval na akce v obci:
16. - 17.7.2022 – Hasičské soutěže na hřišti
30.7. 2022 – Dopravní soutěž na malé straně pro děti i dospělé
17.9.2022 – Večer seniorů v Mladějovicích
předběžně HODY SV. VÁCLAVA proběhnou po volbách 1.10.2022
Ing. Ivo Kropáček – upozornil na vyvážení trávy, větví a tůjí na okraj lesa za chatovištěm II, uskladnění
suché trávy u toku Zlatého potoka nad boží mukou a požádal o pročištění Zlatého potoka u spodní
křižovatky od nánosů (bude provedeno do konce srpna - starosta).
Ing. Jaroslav Okrajek a Jaroslava Blahová – informace ohledně „netřídění“ odpadů ze strany občanů
či chatařů a uložení kartonů papírů bez pomačkání, čímž se snižuje kapacita množství ukládaného
papíru atd..
Bez dalších připomínek či dotazů do diskuze.
UKONČENÍ 5. VZZO 2022 dne 11. 7. 2022 v 20.45 hodin.

Zápis z 5. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 13. 7. 2022

Zapisovatel
Jaroslav Míča v.r.

Ověřovatelé zápisu :

Jaroslava Blahová dne 14.7. 2022
Jaroslava Blahová v.r.
Vladimír Žouželka dne 14.7. 2022
Vladimír Žouželka

Dne 14. 7. 2022

Jaroslav Míča v.r. – starosta

