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Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 14. prosince 2018 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hodin starostou obce Milanem Hánou („dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s § 92 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu 

se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7. 12. 2018 do 14. 12. 2018.  Současně byla zveřejněna 
na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 
přítomno je 8 členů zastupitelstva (Pavel Baroš omluven), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno je 6 občanů. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Josef Henzla a Radku Judovou, zapisovatelem Petra Švehlu. 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední 

desce. 

Návrhy na doplnění: žádné 
Vyjádření se přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 

 
I. Seznámení a schválení programu zasedání 
II. Smlouva na svoz a likvidaci komunálního odpadu 
III. Prodej pozemků 
IV. Rozpočtová změna 
V. Příprava inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018 
VI. Stanovení výše stočného pro rok 2019 u domů dotčených stočným 
VII. Informace o výši vodného pro rok 2019 
VIII. Stanovení výše poplatku za komunální odpad a za psa 
IX. Vklad majetku do DSO 
X. Zpráva kulturního výboru obce 
XI. Pověření investičního výboru 
XII. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ 
XIII. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2019 
XIV. Různé, diskuse (poskytnutí příspěvku farnosti, prodej pozemku pod trafem) 
XV. Závěr 

Usnesení č. RNM II. 32 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 
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II. Smlouva na svoz a likvidaci komunálního odpadu 

Předsedající předložil návrh dodatku č. 3 smlouvy o provádění sběru, svozu a odstranění komunálního 
odpadu č. 2016/02. Tento dodatek počítá se čtrnáctidenní četností svozu popelnic a to za celkovou 

částku 213 919,55 Kč. 

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o provádění sběru, svozu 

a likvidaci komunálního odpadu č. 2016/02, ze dne 28. 12. 2015. 

Usnesení č. RNM II. 33 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

III. Prodej pozemků 

Předsedající předložil návrh na prodej pozemku určeného k výstavbě RD, pozemek par. Č. 2034/9 

o celkové výměře 2 583 m2. Tento pozemek je určen k výstavbě RD a proto je za zvýhodněnou cenu 
a to za celkovou cenu 7 581 Kč, součástí pozemku a prodeje bude dále přípojka elektřiny v hodnotě 

12 500 Kč. Kupujícími jsou manželé Tereza a Daniel Beranovi. Záměr prodeje tohoto pozemku byl 
zveřejněn na úředních deskách obce v době od 9. 5. 208 do 31. 5. 2018. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Hana Šmídová se dotazuje, jak bude naloženo 

s neodsouhlaseným pokácením stromů na pozemku předchozím zájemcem. Starosta informuje, že 

stromy nebyly ve smlouvě řešeny, takže to obec nijak řešit nebude. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. Č. 2034/9 za cenu 7 581 
Kč, dále přípojku elektřiny na tomto pozemku za 12 500 Kč. Pozemek je určen k výstavbě RD, 

kupující je povinen na pozemku vystavět RD do 3 let. Kupujícími jsou manželé Tereza Beranová, 

bytem Albrechtice 23 a Daniel Beran, bytem Žichlínek 84. Kupující hradí sepsání smlouvy a vklad 
smlouvy do KN. 

Usnesení č. RNM II. 34 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

IV. Rozpočtová změna 

Předsedající informoval zastupitele o provedení RZ 8, která byla vyžadována Pardubickým krajem, 
jedná se o úpravu ve výdajové části na volby v celkové výši 6 tis. Kč. Dále předložil zastupitelům návrh 

úpravy rozpočtu obce, dle současného plnění plánů realizací a dle naplnění příjmové části rozpočtu. 
Protože nebyly v letošním roce realizovány některé plánované akce, nebo se nestihli dokončit projekty, 

jde o významnou úpravu rozpočtu, kde půjde větší částka do rozpočtového přebytku. Jedná se tedy o 

úpravu rozpočtu v tomto souhrnu zvýšení příjmů o 1 277 546 Kč a snížení výdajů o 209 590 Kč, Touto 
změnou je navýšen přebytek rozpočtu obce o 1 487 136 Kč. Poslední úpravu rozpočtu roku 2018 

provede starosta obce ve své kompetenci k 31. 12. 2018, bude se jednat o konečnou úpravu dle 
skutečného toku finančních prostředků. O RZ budou zastupitelé informováni. 

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce v roce 2018 

prostřednictvím RZ 9/2018, kterou se navyšují příjmy o 1 277 546 Kč a snižují výdaje o 209 590 
Kč. 

Usnesení č. RNM II. 35 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

V. Příprava inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018 

Předsedající seznámil přítomné s postupem přípravy inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018. Hlavní 
inventarizační komisi bude tvořit, účetní obce, referentka obce a třetí členkou bude místostarostka 

obce, dílčí inventarizační komisi budou tvořit zaměstnanci obce a starosta a místostarosta obce.    

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

VI. Stanovení výše stočného pro rok 2019 u domů dotčených stočným 

Předsedající seznámil přítomné s tím, že stočné je vybíráno za likvidaci odpadních vod na byt. domě 

č.p. 55 a od nájemníků a subjektů napojených na ČOV u byt. domu č.p. 219. Předsedající navrhnul 
ponechat cenu ve výši 39,-Kč/m3, jako v roce 2018. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši stočného na rok 2019 pro bytový dům čp. 55 

a pro nájemníky byt. domů čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV ve výši 39,- Kč/m3.  

Usnesení č. RNM II. 37 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

VII. Informace o výši vodného pro rok 2019 

Předsedající sdělil přítomným cenu vodného pro rok 2019, členská schůze svazku schválila cenu 
vodného pro rok 2019 na své schůzi dne 27. 11. 2018 a to ve výši 45,60 Kč/m3 vč. DPH. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

VIII. Stanovení výše poplatku za komunální odpad a psa 

Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k výši místních poplatků dle OZV. Doporučil poplatky pro 

rok 2019 ponechat ve stejné výši jako v roce 2018. Poplatek za KO je ve výši 500 Kč/rok, od poplatku 
jsou zproštěni občané starší 80 let, slevu 50 % mají občané do 18 let věku. Poplatek za psa ve výši 

100 Kč za první ho psa a 150 Kč za každého dalšího psa téhož majitele.  

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje ponechání výše poplatku za KO a psa pro rok 
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2019 ve stejné výši jako v roce 2018. 

Usnesení č. RNM II. 38 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

IX. Vklad majetku do DSO 

Předsedající předložil návrh na vklad nově vybudovaného majetku na vodovodu. Jedná se o tři nové 

přípojky, a to k domům čp. 150, 136 a 208. Celková hodnota nově vybudovaného majetku je 
23 023 Kč vč. DPH. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vklad nově vybudovaného majetku v celkové 
hodnotě 23 023 Kč, do DSO SV Moravskotřebovsko, obec dále tento majetek povede na 

podrozvahovém účtu. 

Usnesení č. RNM II. 39 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

X. Zpráva kulturního výboru 

Předsedající požádal paní místostarostku, aby přítomné seznámila s činností kulturního výboru během 

roku 2018. Zpráva bude součástí zápisu. 

Hana Šmídová přednesla zprávu kulturního výboru.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu kulturního výboru. 

Usnesení č. RNM II. 40 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

XI. Pověření investičního výboru 

Předsedající předložil návrh na pověření investičního výboru, jedná se o nutnost zahájení všech úkonů 
k výběru dodavatele nového dětského hřiště. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje investiční výbor k zajištění výběru dodavatele 
nového dětského hřiště. 

Usnesení č. RNM II. 41 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 
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XII. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ 

Předsedající předložil zastupitelům k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce, který je 
sestaven na roky 2020 a 2021, tento výhled počítá i s výdaji na výstavbu kanalizace. Střednědobý 

výhled rozpočtu se bude každý rok aktualizovat a musí být schválen na dva roky následující po 
schvalovaném rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu nově sestavuje i příspěvková organizace, proto 

je předložen i tento návrh výhledu, ten je sestaven také na roky 2020 a 2021. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Rychnov na 

Moravě na roky 2020 a 2021. 

Usnesení č. RNM II. 42 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje střednědobý výhled rozpočtu PO Mateřská škola 
Rychnov na Moravě na roky 2020 a 2021. 

Usnesení č. RNM II. 43 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

XIII. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2019 

Předsedající předložil návrh rozpočtu Obce pro rok 2019, tak jak byl zveřejněn na úředních deskách 
obce. Rozpočet je sestaven jako přebytkový a z přebytku jsou kryty výdaje na splátku úvěru. Návrh 

rozpočtu počítá s příjmy ve výši 12 173 700 Kč a výdaji ve výši 11 826 900 Kč, přebytek ve výši 

346 800 Kč kryje splátku úvěru.  

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: František Hanák: jak je to s dotací pro farnost? Starosta: 
to je na pořadu programu v dalším bodu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přebytkový rozpočet obce Rychnov na Moravě 
pro rok 2019. Celkové příjmy ve výši 12 173 700 Kč a výdaje v celkové výši 11 826 900 Kč, z 

přebytku rozpočtu budou kryty splátky úvěru na výstavbu bytových domů v celkové výši 
346 800 Kč. 

Usnesení č. RNM II. 44 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

 

Předsedající předložil návrh rozpočtu MŠ pro rok 2019, který musí zastupitelstvo obce jakožto 

zřizovatel schválit. Předložen je návrh rozpočtu, který počítá s přebytkem ve výši 4 tis. Kč. Návrh 
rozpočtu byl zveřejněn dle zákonných požadavků. Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přebytkový rozpočet PO Mateřská škola 

Rychnov na Moravě pro rok 2019. 

Usnesení č. RNM II. 45 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 

XIV. Různé, Diskuse (poskytnutí příspěvku farnosti, prodej pozemku pod trafostanicí) 

Poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Rychnov na Moravě 

Farnost Rychnov na Moravě, požádala zastupitelstvo obce o poskytnutí příspěvku na opravu varhan 
v kostele. Oprava varhan byla provedena a farností řádně uhrazena, celkové výdaje dle doložených 

faktur byly 37 400 Kč. Výši příspěvku ponechal farnost na rozhodnutí zastupitelstva. 

Předsedající požádal zastupitele o jejich názor a případné stanovení částky příspěvku. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Radka Judová: souhlasí s příspěvkem, připomíná, že se 

na pracovní schůzce dotazovala, zda farnost žádá o příspěvek ještě někde jinde. Navrhuje přispět 
celou požadovanou částku. 

Miroslav Sekanina: 20 000, Hanka Šmídová: 40 procent, Josef Henzl: 30 000, Petr Švehla: 50 procent, 
Zdenek Špičák: celou částku, Švancara: celou částku, Milan Hána: 50 procent. 

František Hanák: varhany moc nespravili, ale jen polepili. Starosta přečetl z faktury, jaké práce byly 

provedeny. František: pokud to mají spravit celé, tak to bude stát kolem půl milionu. Farnost si musí 
najít sponzora a má i své zdroje. 

Pan Makyňa: 50 procent, paní Hánová: 50 procent, paní B. Borovcová: 50 procent, pan Stloukal: 
50 procent, pan Doležal: 50 procent, bude se spravovat i střecha a další investice, varhany jsou jen 

drobnost. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku 

z rozpočtu obce ve výši 50 procent vynaložených finančních prostředků na opravu varhan. 
Příspěvek bude poskytnut v roce 2018. Příjemcem je Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě. 

Usnesení č. RNM II. 46 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 5 – proti 2 – zdrželi se 1 

 

Prodej pozemku pod novu trafostanicí 

ČEZ distribuce a.s. žádá obec o prodej pozemku pod trafostanicí. Nabízená cena je 350Kč/m2. Chtějí 
koupit jen 10 m2 přímo pod trafostanicí. Starosta informuje o návrhu nepřítomného pana Baroše 20 

000 Kč za celý pozemek. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: při debatě se zastupitelé shodli na požadavku 50 000 Kč 

za předmětný pozemek.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce RNM souhlasí s prodejem pozemku pod trafostanicí na pozemku p. č. 4253. 

Nabídnutá cena pozemku bude 50 000 Kč. Kupujícím je společnost ČEZ distribuce a.s. Kupující 
hradí vyhotovení GP, sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

Usnesení č. RNM II. 47 bylo schváleno. Výsledek hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrželi se 0 
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Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

XV. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem klidné prožití svátků vánočních, hodně 
úspěchů do nového roku, pozval je na společné posezení po ukončení zasedání a sdělil, že další 

zasedání se bude konat dle potřeby, nejpozději do konce února 2019, a poté zasedání zastupitelstva 
v 19:32 ukončil. 

 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zpráva kulturního výboru 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 14. prosince 2018 

 

 

 

Zapisovatel:       dne      
 

 

Ověřovatelé:        dne      
 

 

       dne      

 

 

Starosta:        dne      
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Příloha č. 2) 

 

Přehled činnosti kulturní komise v Rychnově na Moravě – v roce 2018. 

  

První akcí byl Novoroční přípitek na návsi, kde členky komise ve složení p. Honsová, Vítková, Hánová, 
Olosová a Šmídová zajistily prodej občerstvení.  

Další akce, které zajistila kulturní komise, byly:  9. 3. MDŽ, 11.5. Den matek, 19. 5. Šlapák kolem 

Rychnova, 30. 6. Otevírání koupaliště s vítáním prázdnin, 22.9. Zavírání koupaliště a vítání podzimu. 

Dále se uskutečnilo 2x vítání občánků (celkem 2 holčičky a 5 chlapců).   

Ve stejném složení komise pracovala i po nových volbách, které se konaly 6-7.10.  

A tak se pokračovalo v dalších akcích, jako Drakiáda (21. 10.), Lampionový průvod (17. 11.), 

Rozsvěcení  vánočního stromu (1. 12.),  Vánoční dílnička (8. 12.), Česko zpívá koledy (12. 12.). 

Dále jsme za pomoci zdatných seniorek a starosty napekli koláče a kremrole, které jsme pak nabízeli 

na našich zimních akcích.  

 

Po celý rok jsme posílali gratulace jubilantům ke kulatinám a půlkulatinám nad 50 let (celkem 47 

gratulací). 

Také jsme osobně gratulovali našim seniorům nad 80 let (celkem 30 seniorů). 

Seznam činností vypracovala Hana Šmídová, předsedkyně kulturního výboru a místostarostka obce. 

Dne 13. 12. 2018 v Rychnově na Moravě. 


