ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍDEČ
č. 02/2022
konané dne 14.11. 2022
v Obecní tělocvičně – Řídeč č. 304
v obci Řídeč¨
Čas zahájení Veřejného zasedání zastupitelstva obce (VZZO) dne 14.11.2022 v 19.00 hodin
Předsedající schůze: Jaroslav Míča - starosta obce
Přítomnost členů zastupitelstva obce (ČZO): Jaroslav Míča, Ing. Jaroslav Okrajek, Radka Štiková, Ing.
Jakub Míča, Ing. Ivo Kropáček, Magdalena Janíková, Jan Štika
Omluven: -Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
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 4.11.2022.
Návrh ověřovatelů zápisu: Magdalenu Janíkovou a Ing. Jakuba Míču
Návrh na zapisovatele: Jaroslava Míču
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje jako ověřovatele zápisu Magdalenu Janíkovou a
Ing. Jakuba Míču, zapisovatele Jaroslava Míču.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------

Navržený program jednání
1. Slib člena zastupitelstva obce Řídeč
2. Nesplněné úkoly
3. Schválení Rozvojového dokumentu obce Řídeč na roky 2023-2027
4. Volba předsedu Komise pro místní záležitosti a členů komise
5. Informace z obce
6. Souhlas u zavřením pracovně právního vztahu se členy zastupitelstva
7. Informace o odpadovém hospodářství obce Řídeč
8. Diskuze
Další návrhy na doplnění programu jednání:
Návrh předsedajícího:
BOD č. 4 Doplnit o revokaci části usnesení 01/04/2022 v bodě 3
BOD č. 8 Informace k Rozpočtovému opatření č. 8/2022, bod č. 9 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. 02/2022 dle návrhu
předsedajícího, včetně doplnění bodu č. 4, nového bodu č. 8 a bod č. 9 bude diskuze.
Hlasování: Pro: Proti: Zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.
-----------------------------------------------

BOD č. 1 Složení slibu člena zastupitelstva obce – předsedající
Po rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce paní V. V. dne 19.10.2022 před ustavujícím
zasedáním zastupitelstva obce nastupuje na neobsazené místo 1. náhradník ze SNK Společná Řídeč pan
Jan Štika a to dnem 20. 10. 2022. Novému členu zastupitelstva bylo před složením slibu Osvědčení
zvoleného člena zastupitelstva obce Řídeč.
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval starosta nového člena zastupitelstva ke
složení slibu (příloha č. 1 VZZO č. 02/2022). Před složením slibu upozornil starosta Jan Štika, 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.“
Jan Štika složil slib bez výhrady.
Starosta opětovně připomněl, že člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně, v souladu
se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

BOD č. 2 – Nesplněné úkoly
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 – chybí
poslední smlouva.
Z diskuze:
Umístění nástěnky k chatám pan J. H. dělá nástěnku – úkol trvá
Ostatní úkoly z minulých období jsou splněny.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 02/2/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o průběžném plnění úkolů z minulých období.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/2/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 3 – Schválení Programu rozvoje obce na roky 2023-2027 - předsedající
Předsedající seznámil přítomné občany a zastupitelstvo se zpracovaným Programem rozvoje obce
Řídeč na roky 2023-2027. Zastupitelé i občané se mohli s finální podobou seznámit ještě před

schválením, kdy byl dokument zveřejněn dne 20.10.2022 v aktualitách na webových stránkách obce.
Dokument byl zpracován ve spolupráci s Mikroregionem Šternbersko a zastupitelstvem obce Řídeč a
je k nahlédnutí také na ObÚ. Návrh mohli zastupitelé připomínkovat v minulém volebním období.
Dotazy a připomínky:
ČZO: I. K. – do dokumentu byly zapracovány jeho připomínky k počtu obyvatel obce dle průzkumu,
který v obci proběhl.
Občan: B. K. – našel v dokumentu nějaké nesrovnalosti, které by bylo dobré upravit, např. počet domu
v obci dle tabulky. Připraví připomínky k zapracování.
Starosta obce: Je to rozvojový dokument, s kterým se dá pracovat i do budoucna a pokud se bude
dokument měnit či doplňovat asi není problém zde připomínky zapracovat a schválit zastupitelstvem.
Návrh na usnesení č. 02/3/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč schvaluje Program rozvoje obce Řídeč na období 2023 – 2027.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/3/2022 bylo schváleno.
---------------------------------------------------

BOD č. 4 – Volba předsedu Komise pro místní záležitosti a členů komise a revokace části
usnesení č.01/4/2022 v bodě 3 – předsedající
Jelikož na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 19.10.2022 nebyla komise pro místní záležitosti
zvolena pro nedostatek členů komise, navrhl předsedající částečnou revokaci usnesení z UZZO Řídeč č.
01/4/2022 z 19.10.2022 v bodě 3. Usnesení: Zřídit podle ustanovení § 122 zákona o obcích Komisi pro
místní záležitosti, která bude tříčlenná a nahradit Zřídit podle ustanovení § 122 zákona o obcích Komisi
pro místní záležitosti, která bude čtyřčlenná.
Navrhl do:
Komise pro místní záležitosti (KPMZ) zvolit:
Předsedkyní: Miluši Michalcovou Členy: Magdalenu Janíkovou, Pavla Michalce, Radku Štikovou.
Výše odměny jak pro předsedu, tak pro členy komise jsou stanoveny na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce ze dne 19.10.2022 usnesením č. 01/10/2022.
Připomínka a dotazy:
Starosta - popřál členům komise, aby se jim dařilo a nedali se odradit některými připomínkami či
kritikou. Uvedl, že mají podporu ve vedení obce i členů zastupitelstva.
ČZO: Ing. J. M. – popřál také členům komise ať se jim daří v jejich práci, ví nejlépe kolik to stojí času a
úsilí. Akce ať si dělají podle svých představ a neohlíželi se na minulost. Dále sdělil, že nová kulturní
komise má velmi dobře našlápnuto vzhledem k již proběhlé akci Lampionový průvod, která se velmi
vydařila.

Návrh na usnesení č. 02/4/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč
1. Revokuje část usnesení č. 01/4/2022 v bodě 3 a nahrazuje nově bod 3: Zřídit podle ustanovení §
112 zákona o obcích Komisi pro místní záležitosti (KPMZ), která bude čtyřčlenná.
2. Schvaluje jako Předsedkyni KPMZ: Miluši Michalcovou, Členy: Magdalenu Janíkovou, Pavla
Michalce, Radku Štikovou. Výše odměny jak pro předsedu, tak pro členy komise jsou stanoveny na
základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 19. 10. 2022 usnesením č. 01/10/2022.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/4/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 5 – Informace z obce - předsedající
-

-

-

-

informace ze Servisní společnosti OOlK z 1.11.2022
Informace k úřední desce od firmy DigiDey s.r.o.. 125.000,- Kč + instalace cca 170.000 Kč, ještě
budu jednat s firmou o podrobnostech a možnosti získání dotace či jiné nabídky.
Informace o aktualizaci pojištění budov od Generali České pojišťovny.
Informace o BIO – skládkovné na rok 2023 = 750,- Kč/tuna + DPH. Pan B. P. musí provést
stavební úpravy a požádal na KÚ OŽP o navýšení kapacity skládky. Jednání dne 26.10.2022,
pro letošní rok je uložení BIO za 650,-/t.
Informace o jednání se správcem Lesní správy LČR Šternberk Ing. K. dne 1.11.2022.
Info k výměně plynových kotlů v obecních bytech na adrese Řídeč 304 – za nové plynové kotle
na propan. Poptávka- průzkum trhu ze strany obce: 1. firma Kvart Šternberk, 2. f. Prokop
Babice a 3. Domotechna Šternberk. Firma Kvart cenová nabídky 269.267,- Kč včetně DPH.
Firma Prokop nedodala nabídku a firma Domotechna s.r.o. Šternberk, Dvorská 25 ve
výši 313.819,- Kč včetně DPH. Smlouva o dílo bude obcí podepsána s f. KVART Šternberk.
Informace o Kontrole hospodaření obce na rok 2022, která proběhla 10.11.2022.
Informace o změně termínu svozu papíru v rámci door-to-door, kdy je svoz od rodinných domů
posunut z 26.12.2022 na 27.12.2022. Ostatní svozy jsou zachovány.
Informace ke svozovým kalendářům na rok 2022 budou do vánočních svátků.
Informace o Dodatku č. 1/2022 ke smlouvě 1/2021 s firmou StavRE-Envi s.r.o..
Informace o valných hromadách společností, kde má obec majetkovou účast – 15.11.2022 VH
DSO Mikroregionu Šternbersko, dne 22.11.2022 VH DSO Odpadového hospodářství svazku
obcí a 24.11.2022 VH VHS Sitka s.r.o.Šternberk.
Informace o zvýšení cen vodného a stočného platné od 1.1.2023 VHS Sitka s.r.o. pro
aglomeraci Řídeč-Komárov-Mladějovice na 90,20 Kč za kubík.
Informace o úkolech spojených s přípravou voleb Prezidenta republiky v lednu 2023.
Informace o nařízených Inventurách majetku obce za rok 2022.

Dotazy a připomínky:
ČZO: Ing. I. K. – krátká diskuze o možnosti získání dotací na sociální bydlení ve výši až 90% či na
fotovoltaiku na obchod a středisko volného času či komplexního řešení bytového domu.
Starosta obce – Obec má nastavené priority v rozvoji obce 2023 a to nové veřejné osvětlení v obci
s dotací přes MPO ČR, vybudování tartanové dráhy ve sportovním areálu a zasíťování pozemků na
bytovou výstavbu v lokalitě Pod Lískovcem, což bude finančně náročné. Sociální bydlení je opravdu
dotace, na kterou si obec nemůže šáhnout, vzhledem k tomu, jak je dotace nastavena, obzvláště pro
konečné uživatele sociálního bydlení. K názoru starosty se připojili i místostarosta Ing. J.O. a ČZO M. J..
Starosta dále uvedl, že se pokusí zjistit o dotacích více přes poradce obce ve věcech čerpání dotací.
Navíc již v roce 2019 se obec pokoušela o dotaci na bytový dům, kde má obec zpracovanou
dokumentaci včetně fotovoltaiky s tehdejšími náklady 3,5 mil. Kč. V dnešní době minimálně o 20% více,
nehledě k tomu, že investice se musí zafinancovat z vlastních zdrojů až následně se bude čekat na to
kolik bude uznatelných nákladů na investici, což je značné riziko v dnešní době pro malou obec.

Návrh na usnesení č. 02/5/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace z obce.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/5/2022 bylo schváleno.
-------------------------------------------------------

BOD č. 6
Souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu se členy zastupitelstva předsedající
Předsedají seznámil s pracemi členů zastupitelů na Dohodu o provedení prací dokonce roku 2022 a
v roce 2023. ČZO: J. Š. bude pracovat pro Obec Řídeč na úpravě veřejných prostranství obce a drobné
práce spojené s chodem obce a ČZO: Ing. J. M. bude zajišťovat práce spojené s volbami v roce 2023.
Oba na DoPP v rozsahu 300 hodin na kalendářní rok.
Dotazy a připomínky:
ČZO J. Š. – splnili svoji povinnost dle § 83 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
ČZO Ing. J. M. – splnil svoji povinnost dle § 83 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Starosta – nabídl uzavření DoPP občanům či jejich rodinným příslušníkům, známým a kamarádům atd.,
za stejných podmínek jaké budou mít členové zastupitelstva obce, aby se předešlo dezinformacím ze
strany některých občanů.
Návrh na usnesení č. 02/6/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč podle § 84 odst. 2, písm. p) zák. č. 128/2000 Sb. vyslovuje souhlas se vznikem
pracovněprávního vztahu – Dohodu o provedení práce od 15. 11. 2022 do 31. 12. 2022 a následně od
2.1.2023 do 31.12.2023 mezi obcí Řídeč a členem zastupitelstva obce J. Š. na práce spojené s údržbou
veřejného prostranství a Ing. J. M. Dohodu o provedení práce od 2. 1. 2023 do 31. 12. 2023 na práce
související s volbami v roce 2023.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 02/6/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 7 – Informace a zveřejnění výsledků odpadového hospodářství obce v roce 2022 předsedající
Předsedající seznámil přítomné občany a člena zastupitelstva obce s povinností obce ve věci
informování o odpadovém hospodářství obce v roce 2022 a nákladech za odpady dle zák. č. 541/2020
Sb. a zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup nejméně jedenkrát ročně.
Připomínka a dotazy: --Návrh na usnesení č. 02/7/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informaci o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování
komunálních odpadů, využití a odstraňování komunálních odpadů a možnosti prevence a minimalizace
vzniku komunálních odpadů a dále kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně
nákladů na provoz obecního systému. Informace budou dle § 60 odst. 7 zák. č. 541/2020 Sb. o
odpadech zveřejněna na úřední desce ObÚ Řídeč umožňující dálkový přístup v období 15. 11. 2022 - 2.
12. 2022.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/7/2022 bylo schváleno.
-----------------------------------------------------

BOD č. 8 - Informace o RO č. 8/2022 - předsedající
Předsedající informoval o RO č. 8/2022, kdy byl o rozpočtovém opatření informováni místostarostové
obce Ing. J. O. a R. Š. a rovněž předsedkyně FV M. J. e-mailem dne 7.11.2022. RO je zveřejněno na
stránkách obce dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.
Dotazy a připomínky: --Návrh usnesení č. 02/8/2022
Zastupitelstvo obce Řídeč bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 8/2022 z 10.10.2022.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/8/2022 bylo schváleno.
----------------------------------------------------

BOD č. 9 - Diskuze
Starosta: J. M. - informoval občany o BIO odpadech a porovnání nákladů za BIO za rok 2021 s jinou
obcí.
Místostarostka: obce R. Š. – informovala o akci Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Řídeči dne
27.11.2022 a požádala o pomoc na zdobení perníčků dne 18.11.2022 ve Středisku volného času, kdy
bude čas ještě upřesněn a vyhlášen obecním rozhlasem.
Občan: L. Š. – Dotaz, zda není moc na jednoho člověka sečení trávy na obci.
Starosta: Na údržbu zeleně jsou dva lidé na Dohodu o provedení prací a je rád, že někdo vidí či řekne
nahlas jaká je to namáhavá práce. Obec seče na jedno sečení cca 12.500 m2. Obec si udělá přes zimu
kontrolu pozemků, které seče a od roku 2023 nebude již sekat „části soukromých pozemků“ na
veřejném prostranství obce.
Občan: R. N. – nebylo by možné spolupracovat s MěÚ Šternberk na zapůjčení pracovníka na sečení?
Starosta: Město Šternberk má službu zajištěnou přes MP a.s. Šternberk, jsou další možnosti přes ÚP
ČR – VPP či podpora v hmotné nouzi, kdy obec této možnosti využila 2x, ale s velice špatnými
zkušenostmi, zvláště s pracovní morálkou těchto lidí, a obec nemá na to, aby měla dalšího pracovníka
„na hlídání“ těchto pracantů. Raději uzavře DoPP s vlastními občany, které nemusí hlídat a ví, že práci
odvedou v požadované kvalitě a čase.
Občan: D. N. – zda by bylo možno domluvit s f. Paseka zemědělská a.s. pokud budou provádět postřiky
porostů na polích, aby byli předčasně informováni občané.
Dále položen dotaz ohledně popelnic, zda by byla možnost, aby popelnice stojící na silnici dávali
popeláři přes potok, aby do nic nenarazilo omylem auto a nezpůsobilo škodu.
Starosta: S f. Paseka zemědělská a.s. je dobrá spolupráce a nebude asi problém věc projednat
s agronomem. Ve věci popelnic, starosta přislíbil projednání se svozovou firmou.
Občan: B. K. – připomněl výročí 100 let od narození Řídečského občana a starosty obce pana
Františka NOVÁKA ( *1.11.1922), který byl držitelem několika rekordů v doletu na přímé trati lehkých
letadlem zn. Sokol OK-DHH. Více je možno dočíst na www.ridec/historie/osobnosti. Možná by stálo
na domě, kde žil umístit pamětní desku.
Starosta: ČZO Ing. I. K. zjistí, zda by o to stál současný majitel obce a zároveň zjistí možnost a cenu
výroby pamětní desky.
Na závěr starosta poděkoval občanům, že přišli na zasedání zastupitelstva obce a zajímají se o dění
v obci.

UKONČENÍ 02. VZZO 2022 dne 14.11.2022 v 20.35 hodin.

Zápis z 02. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Řídeč vyhotovil dne 15.11.2022

Zapisovatel

Ověřovatelé zápisu :

Ing. Jakub Míča

dne 16.11. 2022

Magdalena Janíková

dne 16.11.2022

…………………………….
Jaroslav Míča v.r.

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

Dne 18. 11. 2022 Jaroslav Míča v.r.– starosta

