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Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 15. dubna 2019 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:03 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 8. 4. 2019 do 15. 4. 2019.  Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

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

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno je 6 občanů. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Radku Judovou a Pavla Baroše, 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 nejsou. Vyjádření přítomných občanů: žádné. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 
 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 
II. Prodej pozemku 

III. Projednání a schválení požárního řádu obce 

IV. Projednání a vydání nového územního plánu obce 
V. Informace k provádění komplexních pozemkových úprav 

VI. Vklad nově vybudovaného majetku do DSO SV Moravskotřebovska 
VII. Projednání příspěvku na nákup knih 

VIII. Různé, diskuse (dění v obci, autobus, projekty) 

IX. Závěr 
 

Usnesení č. RNM IV. 59 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

II. Prodej pozemku 

Předsedající předložil návrh na prodej pozemku vzniklého na základě GP 790-021/2018, jedná se 

o pozemek par. č. 4202/5 o celkové výměře 661m2 ostatní plocha zeleň. Záměr prodeje byl zveřejněn 
na úředních deskách obce v době od 17. 7. 2018 do 1. 8. 2018. Předsedající připomněl, že pozemky 

prodávané na základě stejného GP byly prodávány za 7 Kč/m2, proto navrhuje tuto cenu zachovat 
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i pro pozemek par. č. 4202/5. O pozemek projevil zájem Lubomír Karcol, nar. 13. 2. 1960. Tento 

zájemce pozemek v současné době užívá k rekreaci.  

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 4202/5 vzniklého 

na základě GP 790-021/2018, za celkovou cenu 4 627 Kč, kupujícím je Lubomír Karcol, narozen 

13. 2. 1960. Kupující hrací sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  

Usnesení č. RNM IV. 60 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

III. Projednání a schválení požárního řádu obce 

Předsedající předložil návrh na vydání požárního řádu obce. Požární řád obce upravuje organizaci 

a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.  

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává požární řád obce. 

Usnesení č. RNM IV. 61 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

IV. Projednání a vydání nového územního plánu obce 

Předsedající seznámil přítomné s novým územním plánem obce a sdělil, že všechny připomínky 

k územnímu plány byly vypořádány. Proto předkládá zastupitelstvu nový územní plán ke schválení.  

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

A. bere na vědomí  
vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu ÚP Rychnov na Moravě s určeným 

zastupitelem 

B. konstatuje ověření 
že návrh ÚP Rychnov na Moravě není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky 
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 

C. vydává 

ÚP Rychnov na Moravě formou opatření obecné povahy 
D. ukládá 

starostovi obce zveřejnit oznámení o vydání ÚP Rychnov na Moravě vyvěšením na úřední 
desce a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. 

Usnesení č. RNM IV. 62 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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V. Informace k provádění komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rychnov na Moravě  

Předsedající seznámil přítomné s aktuální situací při provádění komplexních pozemkových úprav 
v obci. Dne 3. dubna proběhlo úvodní jednání, na které byli pozváni všichni vlastníci dotčených 

pozemků. V současné době probíhají přípravné geodetické práce, které provádí společnost AZIMUT CZ 
s.r.o.  

VI. Vklad nově vybudovaného majetku do DSO SV Moravskotřebovska 

Předsedající požádal zastupitele o schválení vkladu nově vybudovaného majetku na vodovodní síti. 

Jedná se o navrtávku pro domovní přípojku pro dům čp. 134. Jedná se o majetek v hodnotě 
8 859,60 Kč vč. DPH. 

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vklad nově vybudovaného majetku vodovodu, 
do DSO SV Moravskotřebovska. Celková hodnota nového majetku je 8 859,60 Kč vč. DPH. Obec 

povede dále tento majetek v podrozvaze.     

Usnesení č. RNM IV. 63 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

VII. Projednání příspěvku na nákup knih 

Předsedající předložil žádost Městské knihovny ve Svitavách o příspěvek na nákup knih pro tzv. 
výměnný fond. Jedná se o příspěvek ve výši 2 Kč na obyvatele. Knihy zakoupené z tohoto fondu 

budou i v naší knihovně.  

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o sdružování prostředků 

na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Obec se smlouvou zavazuje 

k poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 Kč/obyvatele obce. 

Usnesení č. RNM IV. 64 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

VIII. Různé, diskuse (dění v obci, autobus, projekty) 

Dění v obci 

Předsedající seznámil přítomné s právě prováděnými pracemi v obci, dále nejbližším plánem prací 

a výhledem dostupnosti VPP pro letošní rok. Máme podanou žádost na 3 VPP a přijali jsme dva 
zaměstnance na dobu určitou. 

Dále předsedající informoval o položení dlažby na koupališti kolem části bazénu a instalaci několika 

hracích prvků demontovaných z dětského hřiště u hasičárny. Proběhne vypuštění, vyčištění a nové 
napuštění bazénu. V lese probíhá s pomocí hasičů a myslivců výsadba stromků. Dál bude probíhat 

likvidace kůrovcové kalamity. 
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Předsedající sdělil, že obec obdržela žádost o finanční dar od farnosti Rychnov na Moravě, poskytnuté 

prostředky by byly použity na opravu věže kostela. Žádostí se bude nejprve zabývat investiční výbor. 

Autobus 

Předsedající seznámil přítomné s odesláním požadavku na změnu v autobusové dopravě. Požadavek 

byl odeslán 22. března, prozatím jsme neobdrželi žádnou odpověď.  

Projekty 

Kanalizace – v současné době se čeká na vrácení posledních smluv, byl stanoven termín do středy 17. 

dubna, po tomto datu bude projekt upraven a kanalizace bude jen tam, kde budou souhlasy vlastníků. 

Při kontrole bylo zjištěno 8 vlastníků, kterým smlouva nebyla prozatím doručena. S těmito vlastníky se 
povedou intenzivní jednání a výše uvedený termín se jich netýká. 

Chodníky - na projektu výstavby chodníků se intenzivně pracuje, projekt je třeba dokončit tak, aby 
mohla být v říjnu podána žádost o dotaci k SFDI. 

Most - projektová dokumentace ukončena, v současné době probíhá řízení pro vydání územního a 

stavebního povolení. Prozatím nám není známa předpokládaná cena rekonstrukce mostu.  

Rychta - na tomto projektu se také stále pracuje, projektant byl pověřen k zajištění potřebných 

stanovisek a na jejich základě bude pokračováno v projekčních pracích.   

Housličky - projektant připravuje projekt pro demolici a současně je projektováno i rozdělení pozemků 

pro výstavbu a realizaci přípojek inženýrských sítí k těmto pozemkům.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Hanka Šmídová se dotazuje, zda bude obec obesílat 

občany co dosud nedodali smlouvu ke kanalizaci. Starosta sděluje, že občané byli informováni 

telefonicky. 

Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

Paní Honsová upozorňuje, že autobusy staví příliš daleko od nástupiště a je třeba nastupovat ze 

silnice. Starosta sděluje, že o problému je dopravce opakovaně informován. 

Pan Doležal se ptá na odvodnění cesty k MŠ. Starosta vysvětluje, že odvodnění bude řešeno 

po realizaci projektu Rychty. 

Starosta dodatečně informuje o záměru vysadit pamětní lípu na dětském hřišti ke stému výročí prvních 

komunálních voleb. 

IX. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 

nejpozději do konce června 2019, a poté zasedání zastupitelstva v 19:10 ukončil. 
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
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Zápis byl vyhotoven dne: 18. dubna 2019 

 

 

Zapisovatel:       dne      

 

 

Ověřovatelé:        dne      

 

 

       dne      
 

 

Starosta:        dne      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


