OBEC ŘÍDEČ, Řídeč č. 276, 785 01 Šternberk
Bilanční zpráva za volební období 2018 – 2022
Vážení spoluobčané,
podle § 103, odst. 4, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (Obecním zřízení) starosta obce odpovídá
za informování veřejnosti o činnosti obce. Dovolte mi, abych v bilanční zprávě zhodnotil volební období
let 2018 – 2022.
Zastupitelstvo obce Řídeč bylo ve volebním období 2018 – 2022 sedmičlenné. Během volebního období
se žádný z členů zastupitelstva nevzdal svého mandátu, zastupitelstvo bylo stabilní a dá se říct, že i
jednotné v rozhodování o důležitých věcech pro obec. Scházelo se dle potřeby minimálně však 7 krát
do roka. O tom, že zastupitelstvo odvedlo poctivý kus práce během volebního období, se můžete
přesvědčit při procházce naší obcí.
Volební období 2018-2022 poznamenala i zákeřná nemoc, která se začala šířit nekontrolovatelně celým
světem v roce 2020-2021 v podobě pandemie COVID-19. Tato se nevyhnula ani České republice a
potažmo žádnému městu či obci. Z jara 2022 je pandemie na ústupu a proto dochází na rozvolňování
a rušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR. Ale i v tomto případě muselo
zastupitelstvo přijmout mnohá opatření, kdy obec nakoupila ochranné prostředky a dezinfekce, které
rozdala mezi občany, či rozhodla o zmírnění finančních dopadů v důsledku uzavření některých
provozoven podnikatelů v obci.
Dne 23.2.2022 došlo k naprosto nesmyslné OKUPACI Ukrajiny ze strany RUSKÉ FEDERACE. Při
nesmyslné válce vyhaslo tisíce lidských životů, tisíce lidí bylo zraněných a tisíce lidí si ponesou z této
války doživotní psychické následky, nehledě na materiální škody. Obec v souvislosti s okupací Ukrajiny
vyhlásila Veřejnou materiální sbírku od 28.2.2022 do 3.3.2022, ve které se sesbíral potřebný materiál
a tento byl předán 4.3.2022 v Olomouci, odkud byl za pomoci Mm Olomouce odvezen na Ukrajinu.
V obci bylo ubytováno 9 Ukrajinců z Kyjeva v soukromém zařízení Rekreační stáj Vladimír rodiny
Lorencových. Obec ve spolupráci s SDH Řídeč věnovala výtěžek z Jarního plesu 2022 ve výši 27.000,Kč našim Ukrajincům formou otevřeného účtu v obchodě paní Přindišové, kde mohli nakupovat
základní potraviny. Obec se zapojila v roce 2020-2021 i do dalším sbírek a to jak finančních tak věcných.
V případě bleskové povodně v obci Šumvald to byla materiální a finanční pomoc, ale i pomoc ze strany
našich dobrovolníků či členů JSDH Řídeč. Další pomocí byla v roce 2021 sbírka a finanční pomoc obcím
na Jižní Moravě, na Břeclavsku, které byly zasaženy tornádem, kdy byly některé obce defakto tornádem
zničeny.
Naše obec prochází změnami a věříme, že k lepšímu a kvalitnějšímu životu na venkově. Je důležité znát
Vaše názory na projekty a akce v naší obci a především o nich diskutovat. To, že není zájem ze strany
většiny občanů o dění v obci je celospolečenský problém. Mrzí mě, že jakmile se začnou realizovat
projekty a záměry na obci, „objeví“ se spoustu odborníků, kteří ví jak by to mělo být a proč se nedělá
zrovna něco jiného. Nikdo však z těchto rádoby odborníků nepřijde na zasedání obce či na obec
diskutovat věci, které je trápí. Nikdo nejsme dokonalí, ale snažíme se věci v obci realizovat co nejlépe
umíme. Jak to u nás v obci vypadá, záleží také na každém z nás a následně se to odrazí na hodnocení
obce navenek.

Z činnosti obce
Finance obce :
k 28.9.2018 bylo na účtech obce celkově 4.863.987,- Kč.
k 29.8.2022 je na účtech obce celkově 5.430.360,- Kč.
Díky dobré finanční situaci si může obec dovolit investovat do projektů na rozvoj obce. Obec má za
úkol rozvíjet své území a uspokojovat potřeby svých občanů. Je veřejnoprávní korporací, která nemá
za úkol vytvářet zisky. Obec je však povinna nakládat se svým majetkem s péčí řádného hospodáře o
což jsme se také celé volební období snažili.
Dotace a sponzorské dary:
Oprava obecního úřadu č. p. 276 v obci Řídeč v roce 2018 – 123.500,- Kč z POV 2018 Ol. kraje
Zásahové obleky pro JSDH Řídeč – 25.000,- Kč – z Olomouckého kraje
Dětská skupina Řídeč II na léta 2018-2020 – 920.000,- Kč z MPSV ČR – ESF OP zaměstnanost
Obnova veřejného prostranství v obci Řídeč – II. etapa – 213.000,- Kč ze SFŽP ČR – následná péče.
Oprava místní komunikace – větev 1 v roce 2021 - 307.000,- z POV 2021 Olomouckého kraje
Nákup vybavení obecní knihovna 2021 – 35.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje
Propagace SCLLD MAS Šternbersko 2018-2022 – 15.000,- Kč z MAS Šternbersko o.p.s.
Celkově se obci podařilo získat ve volebním období 2018-2022 dotace a dary ve výši 1.638.500,- Kč,
což je více jak 50% jednoho ročního rozpočtu obce . Každoročně jsou na obci prováděny kontroly
hospodaření z Krajského úřadu Olomouckého kraje, kdy pouze za rok 2020 musela obec přijímat
opatření k nápravě nedostatků, které však neměly vliv na hospodaření obce a jednalo se spíše o
administrativní pochybení v účtování obce. Jinak nebyly při kontrolách ze strany nadřízených orgánů
zjištěny žádná pochybení obce a obec si plní své povinnosti dle zákonů ČR.
Meziobecní spolupráce
Naše obec je členem DSO Mikroregionu Šternbersko, který sdružuje obce v rámci ORP Šternberk.
Výsledky spolupráce jsou vidět i u nás v obci, kdy v roce 2022 bylo rozděleno zdarma mezi občany
celkově 156 ks popelnic na plasty a papír o objemu 240 litrů v rámci projektu door-to-door, kdy se celý
projekt letos ještě dolaďuje. Popelnice přejdou po 6 letech do vlastnictví občanů. Kompostéry, které
občané získaly v rámci spolupráce s dotací Mikroregionu roce 2017, v březnu 2022 již byly převezeny
občanům, kteří měli smlouvu o výpůjčce. I nadále jsou vydávány za výhodných podmínek kalendáře,
které jsou mezi Vás občany rozdávány jako poděkování za přístup k třídění a placení místního poplatku
z odpadů. Mikroregion zaštiťuje pro členské obce povinnosti s novým nařízením Evropské unie o
ochraně osobních údajů- GDPR, kdy vykonává funkci pověřence a obci se již v roce 2021 podařilo tento
příspěvek pro malé obce snížit o 40%. V neposlední řadě byly zpracovány ve spolupráci
s Mikroregionem PASPORTY v obci, kdy se jedná o evidenci veřejného prostranství, osvětlení, místních
komunikací a kulturních památek. Přes Mikroregion je připravován Strategický rozvojový dokument,
který musí mít zpracován každá obec. Obec je dále členem MAS Šternbersko, s možností čerpání dotací
na různé projekty v obci. Obec v roce 2018 vystoupila ze Spolku Odpady Olomouckého kraje z.s. jelikož
členství nepřináší obci nic konkrétního. Obec je i členem společnosti VHS SITKA Šternberk, kde je
řešena problematika vodovodů a kanalizací. V roce 2020 ukončil činnost Svazek obcí MladějoviceKomárov-Řídeč a majetek byl předán na obce a následně byl tento majetek vložen do VHS Sitka s.r.o.
Šternberk, kde je obec podílníkem. Dále je obec členem DSO Odpadového hospodářství svazku obcí,
které sdružuje 21 obcí našeho mikroregionu od roku 2021. V dobrovolném svazku obcí je řešeno
odpadové hospodářství, kdy od 1.1.2023 by jsme si v rámci vlastní svozové firmy s.r.o.(vlastníci obce)
měly začít svážet odpady již sami. Nově jsme od roku 2019 také členy Sdružení místních samospráv
ČR, kdy nám členství zvýhodňuje poplatky např. za autorské práva OSA, poskytuje servis v podobě

metodickým pomocí malým obcím, pomáhá s realizací společných projektů viz. bezpečnostní prvky na
malé straně pro cyklisty a chodce atd.

Evidence obyvatel 2018-2022
K 29.8.2022 je v obci hlášeno k trvalému pobytu celkově 201 obyvatel. Stále se však pohybujeme +/kolem 200 obyvatel. Tato situace by se měla zlepšit po realizaci nové bytové výstavby na okraji obce
Pod Lískovcem.
Obecní lesy
Obec má v majetku celkově 12,9 ha lesů. V letech 2018-2022 se nám podařilo obecní lesy vyčistit od
kůrovcové kalamity, ale i nadále se potýkáme v některých lokalitách obecních lesů se suchem a tím
spojeným dalším ubýváním obecních lesů. Snažíme se lesy i nově osazovat novými stromky, převážně
listnatými porosty. V roce 2022 jsme vybudovali ve spolupráci s občany i novou oplocenku v lokalitě
Chaloupky, která je nejvíce postižena kalamitním stavem. Prozatím má obec vytěženo z obecních lesů
za období 2018-2022 celkově 352 m3 dřevní hmoty. Každoročně se podává hlášení o stavu obecních
lesů na Odbor životního prostředí MěÚ Šternberk.
Život v obci 2018-2022
O společenský život v obci se stará Komise pro místní záležitosti pod vedením Ing. Jakuba Míči ve
spolupráci s SDH Řídeč. Veškeré akce pořádané obcí jsou hojně navštěvovány a mají dobrou pověst i u
návštěvníků z jiných obcí. Za zmínku stojí určitě některé akce jako je soutěž ve společenské hře
„Člověče, nezlob se“, Hasičský ples, nově od 2022 Jarní ples Obce Řídeč, Pálení čarodějnic, Dětský den,
Dopravní soutěž pro děti, Obecní hody, Večer seniorů v Mladějovicích atd.. V roce 2020 byl založen
v obci Klub seniorů Řídeč pod vedením paní Aleny Žouželkové, kdy mají senioři zázemí ve Středisku
volného času v bývalém Dětském studiu, který ukončil svojí činnost 31. 8. 2020. Společenský život byl
však ve stínu pandemie COVID-19, čímž docházelo i k rušení mnoha kulturních akcí.
Co se podařilo 2018-2022
- Dokončit převod pozemků z KÚ Ol. kraje na obce podél hlavní komunikace uvnitř obce, kdy se
převod protáhl od roku 2013 až do roku 2019.
- V roce 2019 se podařilo dotáhnout do konce bezplatný převod pozemků z SPÚ ČR na obec, kdy
se jedná o pozemky v lokalitě Z1, určené pro bytovou výstavbu.
- Opravit místní komunikace v obci v letech 2020 – 2021 s částečnou dotací KÚ POV.
- Částečně opravit prostor před obchodem u horní autobusové zastávky a u Skočíkového 2020.
- Od roku 2019 slouží občanům nová služby občanům mobilní rozhlas.
- Vybudovat nové veřejné osvětlení k novostavbám v lokalitě Z3 a prodloužili veřejné osvětlení
směrem na Komárov 2020-2021.
- Dokončit opravu ObÚ do konce roku 2018 s dotací KÚ z POV.
- Dokončit revitalizaci veřejného prostranství v rámci projektu „Obnova veřejného prostranství
v obci Řídeč – II. etapa“ s dotací SFŽP ČR a odstavné plochy na malé straně a u kapličky.
- Vybudovat nové sociální zázemí pro naše hasiče za požární zbrojnicí v roce 2021 a částečně
vybavit hasičskou zbrojnici novými skříněmi a novým oknem v klubovně.
- Vybavit novým nábytkem Obecní knihovnu z dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2021.
- Částečně narovnat majetkoprávní vztahy v oblasti pozemků mezi občany a obcí.
- V oblasti odpadů dala Obec mezi občany zdarma do výpůjčky 43 černých nádob 240 l na
směsný komunální odpad, kdy od dubna 2022 začal svoz tříděných odpadů od rodinných
domů.
- Vybudovat nové stání na velkoobjemový kontejner na BIO odpady na točně autobusů.
- Vyměnit oplocení u Obecního úřadu v roce 2019 za ekologické plastové oplocení.

-

-

-

Dokončit Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem
v Olomouci v roce 2021.
Obnovit všechny pachtovní a nájemní smlouvy se staronovými nájemci – pachtýři po
dokončených KoPÚ.
Vybudovat protipovodňové opatření pod Hradiskem směrem k chatovišti 2021 ve spolupráci
s Pasekou zemědělskou a.s.
Zbudovat protipovodňová opatření a odvod vody z místních komunikací větev 1-3 za
hostincem tak, aby již voda při přívalových deštích odtékala mimo zastavěné území obce a to i
za „částečné“ spolupráce s Lesy ČR.
Nadále na vlastní náklady pročišťujeme koryto Zlatého potoka od nánosů bahna, hlavně ve
spodní části obce, aby se nezhoršovaly odtokové poměry.
V rámci údržby zeleně se staráme cca o 12.500 m2 ploch uvnitř obce i mimo zastavěné území.
Staráme se o ve spolupráci s místními občany o hruškovou alej nad rybníkem a revitalizovali
jsme starý jabloňový sad na Hliníkem.
Obec dokoupila techniku na štěpkování větví, kdy mohou služby využít i místní občané,
dokoupila i zavlažovací zařízení na zálivku zeleně v době sucha, techniku na sečení trávy a
příslušenství k obecnímu traktůrku na zimní údržbu.
Vybavit nově vzniklé Středisko volného času pro naše seniory novým nábytkem a nádobím po
ukončení činnosti Dětského studia v roce 2020.
Opravit spodní autobusovou zastávku v roce 2019.
V rámci místních poplatků a poplatků za nájmy neevidujeme žádné finanční pohledávky.
Každoročně se zapojujeme do celostátní akce „Ukliďme Česko“ „Ukliďme Řídeč“, kdy ve
spolupráci s občany vyčistíme obec a okolí od odpadků, který zde zanechají neukáznění turisté
a také vysadíme nové stromečky do přírody a obecních sadů.

Co se nám nepodařilo ve volebním období 2018-2022
-

-

Zapojit aktivně více spoluobčanů do veřejného života a účasti na zasedáních zastupitelstva
obce, aby poté nevznikali dezinformace, lži atd…
Dohodnout se s Lesy ČR na spoluúčasti na pročištění a zkapacitnění průtoku Zlatého potoka
v obci.
Dokončit zasítění pozemků pro bytovou výstavbu Pod Lískovcem v lokalitě Z1+Z3 z Územního
plánu obce Řídeč, kvůli administrativní náročnosti a Komplexním pozemkovým úpravám, které
se podařilo dokončit až v roce 2021.
Zpracovat projekt na dotažení elektřiny na Hliník.
Dotáhnout do konečné podoby vybudování el. přípojek k nově vzniklým pozemkům v lokalitě
Z1+Z3 Územního plánu obce Řídeč s ČEZ a.s.

Závěr
V bilanční zprávě jsem se Vám snažil přiblížit část práce a plnění úkolů obce za uplynulé volební období
2018 - 2022. Doufám, že příští volební období bude stejně úspěšné jako to končící a na jeho závěru
budeme moci konstatovat, že se povedlo vykonat nejen mnoho práce fyzicky hmatatelné, ale i té
všední a neviditelné, na jejímž závěru bude stát fakt, že i v naší obci došlo ke zvýšení zájmu o práci na
věcech společných a veřejných. Zavděčit se všem bohužel nejde, ale snažíme se udělat obec lepší,
krásnější a hlavně funkční pro spokojený život.
Do dalšího období, které nebude lehké, Vám všem přeji, aby se Vám v obci dobře žilo, pracovalo a
v osobním životě Vám přeji hlavně zdraví a pohodu.
Jaroslav Míča v.r.
starosta obce Řídeč

