Zápis
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 17.12.2021
v 11:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomni: Mgr. Kamil Abbid – starosta obce, Marie Léblová, Milostalv Matoušek, Ludvík Filípek,
Martin Bartůněk, Radek Sňozík, Jaroslav Papež
Nepřítomni: Karel Vašut – omluven
Ivo Leitner-omluven
Hosté: viz presenční listina.

Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena: p. Věra Macháčková
Navržení a schválení ověřovatelé: p. Marie Léblová a p. Miloslav Matoušek

Starosta obce Mgr. Kamil Abbid přivítal všechny přítomné a v 11.00 hod. zahájil veřejné zasedání.

Průběh veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka:

Před samotným přistoupením k jednotlivým bodům programu se starosta zeptal přítomných
zastupitelů, zda má někdo námitky k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva. Nikdo
z přítomných námitky neměl. Dále vznesl dotaz, zda má někdo námitky k programu, nebo by ho chtěl
o nějaký bod rozšířit.
Pan Matejčik předložil zastupitelům návrh na změnu programu zasedání zastupitelstva. Následně byl
poučen p. starostou o tom, že veřejnost tuto možnost nemá, to je v kompetenci pouze zastupitelů.
Proto dal možnost zastupitelům, aby si návrh pročetli a případně se k tomuto vyjádřili. Nikdo ze
zastupitelů návrh p. Matejčíka do programu zahrnout nechtěl.
Starosta navrhnul, aby se program rozšířil o tyto body:
-

Vypůjčení pozemku na kotec
Svazkovou školu
Vyhlášku o odpadech

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření programu o navržené body.

Hlasování:

Pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 1. programu:
Zastupitelstvo bere na vědomí „Rozpočtová opatření č. 12 a č. 13“, která schválil starosta obce na
základě pověření zastupitelstva.

Usnesení č.2
Zastupitelstvo schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024“ příspěvkové organizace
MŠ Řitka.
Hlasování:

Pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod č. 2 programu:
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje „Rozpočet na rok 2022“ příspěvkové organizace MŠ Řitka.
Hlasování:

pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 3. programu:
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schvaluje úpravu „Střednědobého výhledu rozpočtu obce Řitka na roky 2022“ a
současně schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu obce Řitka 2023-2024“.
Hlasování:

pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 4. programu:
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje „Rozpočet obce Řitka na rok 2022“ ve znění návrhu. Zastupitelstvo schvaluje
přebytkový rozpočet na rok 2022. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy.

Hlasování:

pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 5. programu:
Usnesení č. 6:
Starosta informuje o provedení příkazu k inventarizaci majetku obce Řitka. A jmenuje inventarizační
komisi.
-

Předseda inventarizační komise: Miloslav Matoušek
Členové inventarizační komise: Marie Léblová a Renáta Samková

Hlasování:

pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 6. programu:
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o provedení práce pro p. Matouška jako knihovníka místní knihovny
a dohodu o provedení práce (úklid) pro pí. Léblovou.
Hlasování:

pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 7 programu:
Usnesení č. 8.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu, aby konečné rozpočtové opatření k 31.12. 2021 odsouhlasil
svým podpisem a při zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 jej s tímto rozpočtovým opatřením
seznámil.
Hlasování:

pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 8 programu:
-

-

k 31.12. 2021 končí smlouva na provozování vodárenské infrastruktury současnému
provozovateli
vypsané výběrové řízení ( tzv. velká koncese) prošla zdárně již druhým kolem a máme tedy již
známého vítěze VŘ
v mezičase podal na toto VŘ p. Matejčik stížnost na ÚHOS, čeká se teda na rozhodnutí o
stížnosti
je potřeba schválit text koncesní smlouvy pro nového provozovatele a zmocnit starostu
k jejímu podpisu pro případ, že ÚHOS rozhodne ve prospěch obce Řitka a budeme tedy ihned
muset uzavřít smlouvu s vítězem VŘ
pokud ÚHOS rozhodne jinak, budeme postupovat v souladu s jeho nařízením

Pan Sňozík navrhl, aby proběhla debata mezi zastupiteli a p. Matejčíkem. Bohužel, vzhledem
k vyhrocenému jednání byla debata ukončena.
Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh koncesní smlouvy na provozování vodárenské infrastruktury
s tím, že se starosta pověřuje k podpisu v okamžiku umožní-li to rozhodnutí ÚHOS a bude to
v souladu se zákonem.
Hlasování:

pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

V 11:38h odchází p. Bartůněk

Bod 9 programu:
Od 1.1. 2022 se mění metodika zajišťování dopravní obslužnosti a Středočeský kraj slučuje dopravu.
budou zde fungovat dva systém vedle sebe, a to IDS a ROPID. Pro naší obec to žádná změna není,
běžně jsme na dopravu v obci přispívali, toto se týká spíše obcí, které doposud nepřispívali nic, což se
pro ně touto metodikou změní.

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
s platností od 1.1. 2022.
Hlasování:

pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 10 programu:
p. starosta informoval o tom, že vánoční číslo zpravodaje vyjde začátkem ledna, jelikož tiskárna
neměla už začátku prosince k dispozici papír.
P. Matejčik žádá omluvu za použití loga společnosti Středočeská vodovodní a kanalizační s.r.o.
v minulém čísle zpravodaje pod článkem o vodě.

Bod 11 programu:
Tato žádost byla již projednávána na minulém zastupitelstvu. P. Matoušek navrhuje místo prodeje
výměnu za jiný pozemek, který by moha obec využít.
Usnesení č. 11.
Zastupitelstvo schvaluje výměnu obecního pozemku č. par. 219/24 o celkové rozloze 110 m2 za jiný
pozemek ve vlastnictví p. Jarošovského.
Hlasování:

pro: 6 hlasů

Bod programu 12.

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Obec musí schválit bezplatnou výpůjčku pozemku v Řevnicíh, kde bude umístěn kotec na odchycené
psy v naší obci.
Usnesení č. 12.
Zastupitelstvo obce Řitka schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc. č. 1454/1 v obci a k.ú.
Řevnice (areál řevnických technických služeb v ulici V Zátiší) o rozměrech 2,6x1,4 m, tj. cca 3,6 m2
(viz. plánek) od města Řevnice za účelem umístění kotce pro zaběhnuté a nalezení psy na území obce
Řitka.
Hlasování:

pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 13. programu:
Obec se dlouhodobě potýká s problémem umísťování řiteckých dětí do školy. Nyní se nabízí do
budoucna řešení ve formě svazkové školy. Mníšek pod Brdy poskytne pozemky pro výstavbu tzv.
spádové školy, na které se budou všichni zúčastnění finančně podílet.
-

Musí se tedy schválit stanovy založení spolku
Pro rok 2022/2023 se zatím řeší umístění prvňáčků do kontejnerových tříd nebo prostoru
v ÚVRU

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Řitka schvaluje jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, založení dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný
svazek obcí Svazková škola pod Skalkou, jehož stanovy jsou přílohou tohoto usnesení, a dále
schvaluje, aby obec Řitka ve smyslu ust. § 49 zákona č 128/2000 Sb v platném znění, uzavřelo
Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou v souladu s návrhem,
který je přílohou usnesení. Zastupitelstvo obce Řitka schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí
Svazková škola pod Skalkou, které jsou přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo obce Řitka schvaluje
sídlo svazku v budově městského úřadu Mníšek pod Brdy, který je vlastníkem budovy. Zastupitelstvo
obce jmenuje jako zástupce obce v orgánu svazku, tj. v členské schůzi starostu obce pana Mgr. Kamila
Abbida. Zastupitelstvo obce Řitka zároveň rozhodlo, že souhlasí s tím, aby prvním předsedou takto
vytvořeného dobrovolného svazku obcí byla Ing. Dana Dalešická, Za Rybníky 225, 252 10 Mníšek pod
Brdy.
Hlasování:

pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Bod 14. programu:
Podle nového zákona o odpadech musí být zvlášť vyhláška na systém odpadového hospodářství a
vyhláška o místním poplatku. Zákon přináší povinnost promítat do ceny svozu komunálního odpadu i
ceny na ostatní svoz. Dle propočtu stále vychází výhodněji platba dle objemu, a ne za osobu, navíc
zde mají občané možnost volby svozu a velikosti nádoby. Zákon nově neumožňuje vybírat platby od
občanů za odpad předem. Občané tedy v příštím roce obdrží nálepky na popelnice, ale hradit
poplatek budou až v lednu 2023. Po přepočtu vychází cena za 1l na 0,3 Kč, což způsobí např. u svozu

80l popelnic snížení, u ostatních mírné navýšení. Největší navýšení je u kontejnerů o obsahu 1100l.
Zde je potom na zvážení, zda třeba u bytových domů nevyměnit za popelnice.
80l

1x za 14 dní

624 Kč

120l 1x za 14 dní

936 Kč

120l

týdně

1872 Kč

240l

týdně

3744 Kč

1100l týdně

17 160 Kč

Pytle

900 Kč

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č.1/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností dnem 1.1.2022.
Hlasování:

pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 2/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství v obci Řitka s účinnosti dnem 1.1. 2022.
Hlasování:

pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Zasedání bylo ukončeno v 12:15 hod.

V Řitce dne 17.12. 2021

Zapisovatel:
Věra Macháčková

Starosta:
Mgr. Kamil Abbid

Ověřovatelé:

Marie Léblová

Miloslav Matoušek

