ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ č. 01/2022
dne 19. 10. 2022

Před započetím Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řídeč jeden ze zvolených členů
zastupitelstva obce V.V. rezignovala na mandát člena zastupitelstva obce a svojí rezignaci i
s Osvědčením o zvolení členem zastupitelstva předal osobně dosavadnímu starostovi obce dne
19.10.2022 v 17.55 hodin. Poděkovala občanům za hlasy ve volbách do zastupitelstva obce, popřála
vše dobré a opustila místnost zasedání zastupitelstva obce.
Na uvolněné místo člena zastupitelstva obce nastupuje následující den tj. 20.10.2022 první
náhradník se SNK „Společná Řídeč“ J. Š., kterému bude předáno Osvědčení o zvolení člena
zastupitelstva obce a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce složí slib člena zastupitelstva.

BOD č. 1 Úvod a procedurální záležitosti – dosavadní starosta
Zahájení: dne 19. 10. 2022 od 18.02 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - dosavadní starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Ing. Ivo Kropáček, Ing. Jaroslav Okrajek,
Radka Štiková, Magdalena Janíková, , Ing. Jakub Míča,
Přítomno: 6 ze 7
Omluveno: Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce (VZZO) bylo řádně svoláno dosavadním starostou obce dle § 91
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. Pozvánka je vyvěšena na úřední desce obce a internetových stránkách
obce dle § 93 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. po dobu nejméně 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce
tj. od 11.10.2022.
Dosavadní starosta poděkoval všem členům zastupitelstva obce za práci pro občany obce v letech 2018
– 2022.
Před ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce bylo všem novým členům zastupitelstva obce předáno
Osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce podle § 53 zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající konstatoval, že zasedání
zastupitelstva bylo řádně svoláno, tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích USTAVUJÍCÍ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování. Ověřením u KS Ostrava dne 10.10.2022 bylo zjištěno, že nebyl
podán žádný návrh na neplatnost voleb, neplatnost hlasování či neplatnost zvoleného kandidáta v naší
obci. Návrhy na neplatnost voleb, neplatnost hlasování či neplatnost zvoleného kandidáta mohly být
podány nejpozději do 7.10.2022 16.00 hodin. Tímto děkoval předsedající i okrskové volební komisi za
profesionálně odvedenou práci.

BOD č. 2 Složení slibu nových členů zastupitelstva obce – dosavadní starosta
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval dosavadní starosta obce přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu (příloha č. 1). Nejdříve přečetl slib a poté vyzval jednotlivé členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova SLIBUJI a podpisem na přiložený arch – příloha č. 1
Zápisu z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Před složením slibu upozornil nové členy
zastupitelstva, že odmítnutím složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu
člena zastupitelstva (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí).
Složení slibu :

„ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl složit slib a ani slib nesložil s výhradou. Předsedající
připomněl, že člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně, v souladu se svým slibem a
není přitom vázán žádnými příkazy.
Následně seznámil přítomné členy zastupitelstva a občany s navrženým programem Ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce č. 01/2022:

Navržený program jednání:
1. úvod a procedurální náležitosti
2. Složení slibu nových členů zastupitelstva obce
3. Návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Stanovení počtu místostarostů, členů finančního a kontrolního výboru a komisí
5. Stanovení uvolněných funkcí
6. Určení způsobu volby
7. Volba starosty obce
8. Volba místostarosty obce
9. Volba předsedů výborů a komisí a jejich členů
10. Stanovení odměn pro jednotlivé členy zastupitelstva a členů výborů a komisí
11. Delegování členů zastupitelstva obce do mimoobecních složek
12. Pověření starosty obce ke schvalování rozpočtové opatření ve voleb. období 2022-2026
13. Informace z obce
14. Informace k Rozpočtovému opatření č. 6/20202
15. Schválení prodloužení nájemní-pachtovní smlouvy na p.č. 23 díly 1,2 k.ú. Řídeč
16. Schválení finančního daru kronikářce obce
17. Diskuze
Návrhy na doplnění programu jednání:
ČZO: Jaroslav Míča – předsedající
Návrhl na doplnění v bodě č. 14 - Informace k Rozpočtovému opatření č. 6/2022 doplnit ještě
o rozpočtové opatření č. 7/2022.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Další návrhy nebyly vzneseny.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řídeč dle
návrhu předsedajícího včetně doplnění bodu č. 14.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
-------------------------------------------------

BOD č. 3 Návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele – předsedající
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele z ustavující zasedání zastupitelstva obce Řídeč:
Návrh ověřovatelů zápisu : Ing. J. M. a M. J.
Návrh na zapisovatele : J. M. – dosavadního starostu obce
Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 01/3/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč určuje jako ověřovatele zápisu Ing. J. M. a M. J. a zapisovatele J.M.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/3/2022 bylo schváleno.
------------------------------------------------------

BOD č. 4 Stanovení počtu místostarostů, členů finančního a kontrolního výboru a komisí –
předsedající - předsedající
Předsedající upozornil, že hlasování bude probíhat dle pořadí předložených návrhů, pokud bude
dle pořadí návrh schválen již nebude o dalším návrhu hlasováno.
Návrh č. 1: ČZO J. M.
1. Volit dva místostarosty obce.
2. Zřídit podle § 117 odst. 2 zákona o obcích finanční výbor a kontrolní výbor, kdy budou oba výbory
tříčlenné.
3. Zřídit podle ustanovení § 122 zákona o obcích komisi pro místní záležitosti, která v oblasti sportovní,
společenské a kulturní vyvíjí činnost v obci a pro občany. Komise je ze své činnosti odpovědna radě
obce, kde se rada nevolí, starostovi obce. Komise bude tříčlenná.
Návrh č. 2: --Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 01/4/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích schvaluje
1. Zvolit dva místostarosty obce
2. Zřídit podle § 117 odst. 2 zákona o obcích finanční výbor a kontrolní výbor, kdy budou oba výbory
tříčlenné.
3. Zřídit podle ustanovení § 122 zákona o obcích Komisi pro místní záležitosti, která bude tříčlenná.
Hlasování o návrhu předsedajícího:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/4/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 5 Stanovení uvolněných funkcí - předsedající
Předsedající upozornil, že hlasování bude probíhat dle pořadí předložených návrhů, pokud bude
dle pořadí návrh schválen již nebude o dalším návrhu hlasováno.
Návrh č. 1: ČZO: Ing. J. O.
Navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby člen zastupitelstva obce
vykonávající funkci starosty obce, vykonával tuto funkci jako uvolněný člen zastupitelstva obce s tím,
že měsíční odměna za funkci starosty obce je stanovena Nařízením vlády ČR č. 318/2017 Sb. a bude
poskytována ode dne následujícího po dni přijetí tohoto usnesení. Podle § 71 odst. 1, písm. b) zákona
128/2000 Sb. o obcích navrhl, aby ostatní členové zastupitelstva obce vykonávaly své funkce
v zastupitelstvu jako neuvolněné funkce.
Návrh č. 2: --Dotazy a připomínky:
ČOZ: Ing. I. K. – odůvodnil, proč by měl být starosta obce uvolněn.
Návrh usnesení č. 01/5/2022 dle návrhu č. 1 ČZO: Ing. J. O.
Zastupitelstvo obce Řídeč v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) ve vazbě na § 71 odst. 1, psím. a) zák. č.
128/2000 Sb. určuje, aby člen zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty obce Řídeč vykonával
tuto funkci jako uvolněný člen zastupitelstva obce s tím, že odměna za funkci starosty obce bude
poskytována dle NV ČR č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků od následujícího dne po přijetí tohoto usnesení.
Podle § 71 odst. 1, písm. b) zákona o obcích ostatní funkce v zastupitelstvu obce Řídeč budou
vykonávány jako neuvolněné funkce a o výši odměn rozhodne zastupitelstvo obce dle § 84 odst. 2,
písm. n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/5/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------------------

BOD č. 6 Určení způsobu volby - předsedající
Určení způsobu volby starosty a místostarostů:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarostů obce veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány
do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům
zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Návrh na tajnou volbu: -Dotazy a připomínky: -Návrh usnesení č. 01/6/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/6/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 7 Volba starosty obce - předsedající
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k dalšímu bodu a to k volbě místostarostů. O
jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém budou navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Návrh č. 1: ČZO Ing. I. K.
Navrhl na funkci starosty obce ČZO: Jaroslava Míču s odůvodněním, že Jaroslav Míča je ve vedení obce
od roku 2015, kdy jsou za ním vidět hmatatelné výsledky na rozvoji obce a věnuje práci čas i na úkor
rodiny a svého osobního volna. Navíc je lídrem SNK Společná Řídeč, kde bylo rozhodnuto, že v případě
zvolení do zastupitelstva obce bude navržen jako starosta obce. Navíc má přehled v právních
předpisech a je hodnocen i mezi ostatními starosty obcí jako člověk se znalostí problematiky obcí.
Návrh č. 2: ---

Dotazy a připomínky:
ČZO: Ing. J. M. – splnil svou povinnost v souladu s ustanovením § 83 zák. č. 128/2000 Sb.
Návrh usnesení č. 01/7/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč volí dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích starostou obce
ČZO: Jaroslava Míču.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 01/7/2022 bylo schváleno.
---------------------------------------------------Po zvolení starostou obce Jaroslav Míča zůstal nadále předsedajícím ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce a poděkoval všem občanům i zastupitelstvu obce za důvěru.

BOD č. 8 Volba místostarostů obce - předsedající
Předsedající upozornil, že hlasování bude probíhat dle pořadí předložených návrhů a po jednotlivých
kandidátech, pokud bude dle pořadí návrh schválen již nebude o dalším návrhu hlasováno.

Návrh č. 1 ČZO: J. M.
navrhl na funkci 1. místostarosty obce ČZO: Ing. J. O.
2. místostarosty obce ČZO: R. Š.
Odůvodnění: Ing. J. O. vykonával funkci místostarosty obce již v minulých volebních obdobích od roku
2015, je spolehlivý, zná problematiku obce, je vždy nápomocen starostovi obce i občanům a svěřené
úkoly vždy svědomitě plní a hlavně je „vždy po ruce“ v případě potřeby.
Na funkci 2. místostarostu obce navrhl ČZO: R. Š.. Odůvodnění: Dostala nejvíce hlasů ve volbách s tím,
že byla dohoda, že bude pracovat v zastupitelstvu v kultuře. Vzhledem k tomu jak se věci vyvíjí a situaci,
která nastala považuje starosta za nejlepší řešení zasvětit navrhovaného kandidáta do všech agend na
ObÚ, kde jí bude nápomocen jak starosta, tak 1. místostarosta obce. V oblasti kultury samozřejmě
může být nápomocna.

Návrh č. 2: ---Dotazy a připomínky:
Občan Bc. C. V.: Jakou budou mít odměnu místostarostové, když budou dva.
Odpověď: Odměna kterou měl v minulém volebním období místostarosta bude rozdělena 50/50.
Občan Bc. C. V.: Jakou bude mít odměnu starosta dle nařízení vlády a co to přinese obci tím, že bude
uvolněn?
ČZO: Ing. I. K. a starosta obce J. M.
Starosta jako neuvolněný pro svoji funkci věnuje obci každodenní práci i na úkor své rodiny a svého
volného času a je jeden z posledních starostů na Šternbersku, který byl neuvolněný pro svoji práci.
Navíc pokud chceme, aby se obec nadále rozvíjela, že potřeba starostu zaplatit. Odměna je dle tabulek
a velikosti obce v Nařízení vlády, v případě velikosti naší obce je to 42. 959,- Kč hrubého. Starosta ušetřil
a šetří obci značné finanční prostředky nejen tím, že byl minulé volební období neuvolněn pro svoji
funkci, ale i tím, že na obci není zaměstnána žádná administrativní pracovnice a navíc se starostovi
nepočítaly odpracované roky na důchod.
Občan J. P.: Může potvrdit nejlépe, kolik času stráví starosta prací na úřadě.
ČZO: Ing. J. O. – taktéž může potvrdit kolik je administrativní práce na ObÚ a některé věci je potřeba
řešit bezodkladně.
Bez dalších dotazů a připomínek.
Návrh usnesení 01/8/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč volí dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích
1. místostarostou obce Řídeč ČZO: Ing. J. O..
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce Řídeč volí dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích
2. místostarostou obce ČZO: R. Š..
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 01/8/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 9 Volba předsedů výborů a komisí a jejich členů - předsedající
Předsedající vyzval k předložení návrhů na předsedy výborů a komise a členy výborů a komise.
Upozorňuji, že předsedové KV a FV musí být členy zastupitelstva obce, členové komise a výborů
nemusí být členy zastupitelstva obce.
Návrh č. 1
ČZO: Ing. J. M.
Finanční výbor:

Předseda: M. J.
Člen: 1. Ing. M. O.
2. J. B.

Kontrolní výbor:

Předseda: ČZO Ing. I. K.
Člen: 1. T. T.
2. B. K.

Navrhl, aby se předseda Komise pro místní záležitosti a členové komise zvolili až na dalším zasedání
zastupitelstva obce.
Návrh č. 2: --Dotazy a připomínky: ---

Návrh usnesení č.01/9/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč volí dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích:
do funkce předsedy finančního výboru: ČZO: M. J.
členy finančního výboru: J. B. a Ing. M. O.
do funkce předsedy kontrolního výboru: ČZO: Ing. I. K.,
členy kontrolního výboru: B. K. a T. T.
Volba předsedu a členů komise pro místní záležitosti se odkládá na příští VZZO.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/9/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 10 Stanovení odměn pro jednotlivé členy zastupitelstva a členů výborů a komisí –
předsedající:
Předsedající vyzval k přednesení návrhu:
Návrh č. 1: ČZO: Ing. J. M.
Navrhl, aby zastupitelstvo obce Řídeč v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC.
1. Stanovilo měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva zastávajících:
Funkci místostarosty obce …………………………………………. 3.300,- Kč
Funkci předsedy FV a KV ……………………………………………. 1.320,- Kč
Funkci předsedy komise ……………………………………………. 2.410,- Kč
Člena zastupitelstva ..………………………………………………..
550,- Kč
2. Aby rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích o peněžitém plnění fyzických osob,
které nejsou členy zastupitelstva obce, ale jsou členy výborů a komisí měsíčně takto:
Člen KV a FV, který není členem zastupitelstva ……………
150,- Kč
Člen Komise, který není členem zastupitelstva ……………
400,- Kč
3. Aby v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanovilo, že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytla pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
4. Aby odměna a peněžité plnění bylo poskytováno od následujícího dne po schválení usnesení
zastupitelstvem a v případě náhradníka od následujícího dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se
zúčastnil a složil slib.

Návrh č. 2: --Dotazy a připomínky: ---

Návrh usnesení č. 01/10/2018
Zastupitelstvo obce Řídeč v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC.
1. Stanoví měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva zastávajících:
Funkci místostarosty obce …………………………………………. 3.300,- Kč
Funkci předsedy FV a KV ……………………………………………. 1.320,- Kč
Funkci předsedy komise ……………………………………………. 2.410,- Kč
Člena zastupitelstva ..………………………………………………..
550,- Kč
2. Rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích o peněžitém plnění fyzických osob,
které nejsou členy zastupitelstva obce, jsou členy výborů a komisí měsíčně takto:
Člen KV a FV, který není členem zastupitelstva ……………
150,- Kč
Člen Komise, který není členem zastupitelstva ……………
400,- Kč
3. V souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
4. Odměna a peněžité plnění budou poskytovány od následujícího dne po schválení tohoto usnesení
a v případě náhradníka od následujícího dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil a složil
slib.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/10/2022 bylo schváleno.

BOD č. 11 Delegování členů zastupitelstva obce do mimoobecních složek – předsedající
Předsedající vyzval k podání návrhů:
Návrh č. 1: ČZO Ing. I. K.
Obec zastupuje starosta obce navenek. Navrhl na zastupování obce v mimoobecních složkách starostu
obce J. M. a to na VH VHS Sitka s.r.o. Šternberk, MAS Šternbersko, Dobrovolného svazku obcí (DSO)
Mikroregion Šternbersko, DSO Odpadového hospodářství svazku obcí (OHSO), Odpadového
hospodářství svazku obcí Šternbersko s.r.o. a SMS ČR. Navíc je starosta obce členem v Kontrolní komisi
DSO Mikroregionu Šternbersko, je členem v radě DSO OHSO, členem dozorčí rady MAS Šternbersko a
členem dozorčí rady OHSO Šternbersko s.r.o.. Všechny funkce v mimoobecních složkách jsou
vykonávány starostou obce bez nároku na finanční odměnu. Jako náhradníka na zastupování navrhl 1.
místostarostu obce Ing. J. O., který zastupuje starostu obce v jeho nepřítomnosti a má přehled o
mimoobecních složkách, kde je obec členem či společníkem.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 01/11/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč dle § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (v platném znění)
deleguje na valnou hromadu společností v níž má obec majetkovou účast a to : VHS Sitka s.r.o.
Šternberk, MAS Šternbersko, DSO Mikroregion Šternbersko, DSO Odpadového hospodářství svazku
obcí (OHSO), Odpadového hospodářství svazku obcí Šternbersko s.r.o. a SMS ČR starostu obce J. M.,
jako náhradníka 1. místostarostu obce Ing. J. O..
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/11/2022 bylo schváleno.
-------------------------------------------------------

BOD č. 12 Pověření starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření ve volebním
období 2022-2026 - Ing. Jaroslav Okrajek
Návrh č. 1: ČZO: Ing. J. O.
Navrhl pověřit starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření ve volebním období let 2022-2026
bez omezení. Rozpočtová opatření jsou po schválení do 30 dnů zveřejňována v povinně zveřejňovaných
informacích a o těchto jsou rovněž informováni předseda FV a místostarostové obce a o RO jsou
informováni členové zastupitelstva obce i veřejnost na veřejných zasedáních zastupitelstva obce.
Návrh č. 2 --Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 01/12/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Pověřuje starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření ve volebním období let 2022-2026 bez
omezení.
2. Ukládá starostovi obce informovat členy zastupitelstva o schválených rozpočtových opatřeních na
zasedáních zastupitelstva obce a po schválení RO i místostarosty obce a předsedu FV.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/12/2022 bylo schváleno.
------------------------------------------------------

BOD č. 13 Informace z obce – předsedající
- Informace o stavu finančních prostředků na účtu obce k 19.10.2022.
- Info pro nové členy zastupitelstva na 6. VZZO dne 29.8.2022 byla schválena usn. 6/7/2022 Změna
společenské smlouvy v nepeněžním vkladu do společnosti VHS Sitka s.r.o. Šternberk a to Obce
Mladějovice, Obce Babice a Města Šternberka a dále změna společenské smlouvy spočívající
k peněžitém vkladu a rozšíření okruhu společníků VHS Sitka o Obec Štarnov. Zápis z 6. VZZO je na
webových stránkách obce.
- Informace o jednání s panem Ing. P. V., který má pozemek za hřištěm a obec usiluje o směnu části
tohoto pozemku z důvodu záměru vybudování tartanové dráhy v SA.
- Informace o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 5 ks douglasek na soukromém pozemku.
- Informace o dotaci na volby z KÚ Ol. kraje Rozpočtovým opatřením v částce 32.000,- Kč, která je
zúčtovatelná na konci roku.
- Informace o úsporných opatřením na obci a ObÚ.
- Informace o ME v myslivecké kynologii jezevčíků ve dnech 17. a 18.9.2022, které proběhlo ve
sportovním areálu obce Řídeč – pořádala honitba Mladějovice.
- Informace k dotaci na rekonstrukci VO v obci, kdy máme uzavřenu smlouvu s f. Envipartner Brno.
Máme již zaslaný harmonogram všech prací na nové VO, tento potvrdím zítra. Předběžná realizace
výměny VO je 4 až 10/2023.
- Informace o průběžném vyúčtování služeb za energie a vodu v obecních bytech a hostinci za 20212022.
- Informace ke směnné smlouvě mezi obcí a občanem obce M. J.. Je zavkladováno na KaN.
- Informace k Večeru seniorů v Mladějovicích dne 17.9.2022.
- Informace o Rozvojovém dokument obce, který zpracoval pro obec Mikroregion. Tento dokument
bude nutno schválit na nejbližším zastupitelstvu. Bude zveřejněn na webu obce.
- Informace k energiím pro obec s f. Nano Green(nazeleno).
- Informace o povinnosti starosty obce ze zákona o střetu zájmů.

- Informace a vyúčtování hodů sv. Václava, které se uskutečnili ve dnech 1.10. – 2.10. 2022.
Poděkování patří všem sponzorům, pořadatelům a občanům, kteří se na hodech jakkoliv podíleli.
- Informace o vyúčtování dotace přes MAS na hody 3.000,- Kč.
- Informace k odpadům do konce září 2022.
- Informace k betonovému oplocení u hájenky a Oznámení ze SO MěÚ.
- Informace ČEZ distribuce upozorňuje na odstranění a okleštění stromoví pod vedením el. drátů a
v jejich ochrannému pásmu.

Připomínky, dotazy:
ČZO: I. K. – Rozvojový dokument je pěkně zpracován na roky 2023-2027.
Občan: Bc. C. V. – zda je v dokumentu řešeno osvětlení mezi Řídečí a Komárovem, vzhledem
k dopravní obslužnosti na žel. trati Mladějovicích a využívání lidí k dopravě. Z jeho pohledu je
osvětlení nedostatečné i vzhledem k bezpečnosti chodců a provozu.
Starosta: Poslední světlo veřejného osvětlení je u odbočky ke kravínu a další je cca 70 metrech u
rybníka, další světla jsou již v obci Komárov. Navíc jsou na malé straně v tubusu od SMS ČR
retroreflexní prvky kvůli bezpečnosti chodců a je i povinností chodců být mimo obec viditelní.
Občan: Ing. M. R. – z jeho pohledu je Řídeč i na svých okrajových částech dostatečně osvětlená
v porovnání s některými většími obcemi.
Návrh usnesení č. 01/13/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere informace z obce.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/13/2022 bylo schváleno.
------------------------------------------------------

BOD č. 14 Informace k rozpočtovému opatření č. 6/2022 a 7/2022- předsedající
RO č. 6/2022 ze dne 15. 8. 2022 a RO č. 7/2022 ze dne 1.9.2022
RO č. 6/2022

Příjmy: 35.364,- Kč

Výdaje: 35.364,- Kč

RO č. 7/2022

Příjmy: 173.100,- Kč

Výdaje: 173.100,- Kč

RO jsou zveřejněny na stránkách obce v povinně zveřejňovaných informacích v rubrice Rozpočet a
rozpočtová opatření, dle zákona o rozpočtových pravidlech. Informován byl místostarosta obce i
předsedkyně FV.

Dotazy a připomínky: --Návrh na usnesení č. 01/14/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace k rozpočtovému opatření č. 6/2022 a 7/2022.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/14/2022 bylo schváleno.
------------------------------------------------------

BOD č. 15 – Schválení prodloužení nájemní-pachtovní smlouvy na p.č. 23 díly 1,2 k.ú.
Řídeč- předsedající
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. M. P., Řídeč XXX o prodloužení nájemní - pachtovní
smlouvy na zahrádku na p.č. 23 díly 2,3 o výměře 196 m2. V dané věci byl zveřejněn záměr obce dle §
39 zák. č. 12/2000 Sb.. Navrhl prodloužení nájemní – pachtovní smlouvy na dobu 5 let od 1.10.2022 –
30.9.2027 za částku 3,- kč/rok/m2, splatné vždy k 30.9. daného kalendářního roku na účet
propachtovatele a nájemné se zvyšuje průběžně vždy k 31.1. daného kalendářního roku o míru inflace
zveřejněnou ČSÚ.
Dotazy, připomínky:
ČZO: Ing. J. M. – podpořil návrh, paní P. se o zahrádku pečlivě stará, navíc pomáhá i na obci s údržbou
zeleně aniž by musela.
Návrh na usnesení č. 01/15/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje prodloužení nájemní – pachtovní smlouvy s paní M. P., bytem
Řídeč č. XXX, na dobu 5 let od 1.10.2022 – 30.9.2027 za částku 3,- kč/rok/m2, splatné vždy k 30.9.
daného kalendářního roku na účet propachtovatele a nájemné se zvyšuje průběžně vždy k 31.1.
daného kalendářního roku o míru inflace zveřejněnou ČSÚ.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/15/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------BOD č. 16 – Schválení finančního daru kronikářce obce - předsedající
Navrhuji finanční dar ve výši 3.000,- Kč kronikářce obce paní A. Ž. za celoroční práci kronikářky obce,
přípravu a prezentaci výstavy obecních kronik, fotografií, dokumentaci činnosti spolků v obci a Retro
výstavy s dobovými předměty z historie u příležitosti 15. Hodů svatého Václava dne 1.10.2022 v obecní
tělocvičně. Paní Ž. je do své práce kronikářky zapálená a můžeme být rádi, že takového člověka ve
vesnici máme. V některých obcích to takto nefunguje.
Dotazy, připomínky:
Ing. J. M. uvedl, že spolupracuje s kronikářkou obce paní Ž. a podpořil návrh s tím, že odměna je
zasloužená vzhledem k tomu co všechno pro obec dělá v oblasti dokumentace historie i současnosti
obce. S jeho názorem se ztotožnili všichni občané i zastupitelé.
Návrh na usnesení č. 01/16/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč kronikářce obce, paní A. Ž. za
celoroční práci kronikářky obce, přípravu a prezentaci výstavy obecních kronik, fotografií, dokumentaci
činnosti spolků v obci a výstavu předmětů Retro vzpomínek, u příležitosti 15. Hodů svatého Václava
dne 1.10.2022 v obecní tělocvičně.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/16/2022 bylo schváleno.
------------------------------------------------------BOD č. 17 - DISKZUZE
ČZO: R. Š. – poděkovala za hlasy, které ve volbách od občanů dostala, ale zdůraznila, že neměla a
nemá ambice být starostkou obce, chce pomáhal v oblasti kultury na obci.
Zároveň pozvala občany na Lampionový průvod dne 29.10.2022, na tvoření lampionů dne 28.10.
odpoledne ve středisku volného času ( dětském studiu). Součástí lampionového průvodu bude
soutěž o nehezčí vyřezávanou dýni, soutěž o nejlepší dýňový kompot a domácí likér pro dospělé.

ČZO: Ing. J. O. poděkoval Ing. V. za vstřícnost ke směně pozemků za sportovním areálem na
vybudování tartanové dráhy a zároveň poděkoval i manželům N. za spolupráci při souhlasu s umístěním
stavby tartanové dráhy vedle jejich pozemků, kde mají včely. Nic již nebude bránil podání žádosti o
územní souhlas na stavební úřad MěÚ Šternberk.
Vrátil se i k třídění odpadů na obci – BIO – Plasty – Papír a SKO pod chatami. Neustále jsou problémy
s tříděním odpadů u chatařů, kdy jsou v SKO naházeny celé papírové krabice, kufry, skříňky, plasty,
hadice atd…. Je vidět, že někteří lidé z měst asi třídění odpadů nezajímá, ale naše odpadové
hospodářství to finančně značně zatěžuje. K danému tématu se rozvinula bohatá diskuze.
Občan M. S.: Jestli obec neuvažuje o zavedení hnědých popelnic na BIO.
Starosta: BIO je dostatečně pokryto velkoobjemovým kontejnerem a prozatím se na tom nic nebude
měnit. Kontejner využívají občané hodně hlavně z jara a teď na podzim. Máme dobře nastavené
smluvní podmínky na svoz a i uskladnění BIO.
Občan B. K.: Zda bude možno nahlédnout do Rozvojového dokumentu obce.
Starosta: Ano je na obci k dispozici a určitě není problém tento dokument i před schválením zveřejnit
na webu obce, aby měli občané možnost se s tímto dokumentem seznámit. Na jeho tvorbě se podílelo
zastupitelstvo v letošním roce a také bylo před konečnou verzí připomínkováno a tyto zapracovány do
dokumentu.
Občan Ing. M. R.: Vznesl dotaz jestli je starostovi známo, proč rezignovala na svůj mandát zastupitele
paní V. V..
Starosta: V písemné rezignaci není uveden důvod, starostovi obce sdělila, že není povinna sdělovat
důvod rezignace. Je to škoda, ale bylo to její rozhodnutí.
Občan Ing. M. O.: Pozvala dne 25.10.2022 od 15.45 hodin do Střediska volného času na akci CVIČENÍ
PAMĚTI, kdy přijede rektorka ze Šternberka.
ČZO: Ing. J. M.: Jelikož na svoji osobu slyšel spoustu výmyslů a házení špíny před volbami a hlavně po
volbách, vysvětlil občanům některé dezinformace, které někteří lidé o něm šíří. Ve světle těchto
pomluv se rozhodoval zda bude pokračovat v práci pro občany, ale nakonec usoudil, že nejsou v obci
jen zlí a závistiví lidé, ale i spousta těch, pro které má smysl pracovat.
Občané: podpořili ing. J. M. v jeho práci a ocenili jeho přístup a odvedenou práci pro občany.
Na závěr starosta poděkoval zastupitelstvu obce a občanům za projevenou důvěru a uvedl, že si je
vědom svých slabých stránek, které jsou mu vyčítány z řad některých občanů a bude se snažit zlepšit
komunikaci se všemi občany obce. Zastupitelstvo nečeká lehké období, ale společně to zvládneme.

Ukončení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 19.10.2022 v 19.55 hodin.

Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řídeč č. 01/2022 vyhotovil dne 21.10. 2022
Zapisovatel

Ověřovatelé zápisu :

Ing. Jakub Míča

dne 24.10 2022

Magdalena Janíková dne 24.10.2022

Dne 24. 10. 2022

…………………………….
Jaroslav Míča v.r.
…………………………….
Ing. Jakub Míča v.r.
………………..……………
Magdalena Janíková v.r.

Jaroslav Míča v.r.- starosta

