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Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 29. července 2019 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 19:05 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 22. 7. 2019 do 29. 7. 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 (omluveni: Radka Judová), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno je 15 občanů. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Josefa Henzla 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. Projednání financování opravy věže kostela 
III. Různé, Diskuse 
IV. Závěr 

 

Usnesení č. RNM VII. 87 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

II. Projednání financování oprav věže kostela 

Předsedající seznámil přítomné s problematikou, kterou se dnešní zasedání bude zabývat. Požádal 
zástupce Římskokatolické farnosti o bližší informace k opravě věže kostela. Dále požádal předsedu 

investičního výboru, aby seznámil přítomné s průběhem jednání investičního výboru a zástupců 
farnosti a poté, aby sdělil doporučení výboru pro zastupitelstvo.  
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Vyjádření přítomných: Daniel Doležal seznámil přítomné s investiční akcí a s žádostí farnosti 

o příspěvek. Karel Macků doplnil krátkou informaci o kostele jako památce a něco z historie 

a informoval o zjištěném prostřílení kupole věže a jeho možném vlivu na špatný stav věže. 

Starosta promítl fotografie pořízené z návštěvy věže po zahájení rekonstrukce, ze kterých je patrný 

špatný věže a nové fotografie dokumentující aktuální stav oprav.  

Pan Nádvorník informoval o pravděpodobném prodloužení termínu dokončení opravy věže z původně 

plánovaného konce srpna na konec září 2019. 

Předseda investičního výboru seznámil přítomné s průběhem a výsledkem jednání investičního výboru 
se zástupci farnosti a s doporučením investičního výboru podílet se na financování opravy věže formou 

daru, bezúročné půjčky a pachtem farního lesa. 

Předsedající předložil návrhy usnesení dle doporučení investičního výboru. A bude se tedy jednat o 

schvalování 1. finančního daru, 2. pachtovní smlouvy na lesní pozemky a 3. bezúročná půjčka.   

1. Finanční dar ve výši 200 000 Kč 

Jiný návrh: Pavel Baroš navrhl zvýšit podíl daru z dvouset na čtyřista tisíc korun a snížit půjčku 

z pětiset na třista tisíc korun se zdůvodněním špatné finanční situace farnosti. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Pan Švancara i pan Knoblich vyjadřují podporu návrhu 

pana Baroše. Miroslav Sekanina, Hanka Šmídová, Josef Henzl, Petr Švehla a Milan Hána s novým 
návrhem nesouhlasí a podporují návrh investičního výboru. Pavel Krmela sdělil svůj názor na pronájem 

lesa, že jde o zdravý převážně smrkový les, který bude mít výnos ve výši pronájmu. Starosta rozporuje 

názor pana Krmely. Pan Baroš doplňuje vysvětlení svého návrhu. Pan Nádvorník informuje o dalších 
předchozích investicích do kostela v posledních letech. 

Pozměňovací návrh: finanční dar ve výši 400 00 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické 
farnosti Rychnov na Moravě IČ:46452265 ve výši 400 000 Kč, finanční dar bude použit na 

financování opravy věže kostela Sv. Mikuláše v obci Rychnov na Moravě. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu obce, smlouva bude uzavřena do 15. srpna 2019. 

Usnesení č. RNM VII. 88 nebylo schváleno. Pro 2, proti 4, zdrželi se 2. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👎 👎  👎 ✋ ✋ 👍 👎 

Pro Pavel Baroš, Miroslav Švancara. Proti Miroslav Sekanina, Josef Henzl, Milan Hána, Petr Švehla. Zdrželi se Hana Šmídová, Zdeněk Špičák. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické 
farnosti Rychnov na Moravě IČ: 46452265 ve výši 200 000 Kč. Finanční dar bude použit 

na financování opravy věže kostela Sv. Mikuláše v obci Rychnov na Moravě. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu obce. Smlouva bude uzavřena do 15. srpna 2019. 

Usnesení č. RNM VII. 89 bylo schváleno. Pro 5, proti 3, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👎 👍 👍  👍 👍 👎 👎 👍 
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2. Pachtovní smlouva na lesní pozemky na 10 let za 300 000 Kč 

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o pachtu lesních pozemků, 
uzavřené mezi obcí jako Pachtýřem a Římskokatolickou farností Rychnov na Moravě jako 

Propachtovatelem. Smlouva je uzavřena na 10 let od podpisu smlouvy. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu obce, smlouva bude uzavřena do 15. srpna 2019. 

Usnesení č. RNM VII. 90 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

 

3. Bezúročná půjčka na 500 000 Kč se splatností 10 let 

Jiný návrh: návrh Pavla Baroše na půjčku 300 tisíc, související s výší daru v bodu 1, se ruší. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce, zapůjčitelem 

500 000 Kč je obec Rychnov na Moravě, vydlužitelem je Římskokatolická farnost Rychnov 
na Moravě IČ: 46452265. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce, smlouva bude uzavřena 

do 15. srpna 2019. 

Usnesení č. RNM VII. 91 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

 

III. Různé, diskuse 

Časová schránka v kopuli věže 

Obec vloží do schránky aktuální mince a bankovky, vždy jeden kus od nominální hodnoty, dále texty 

z kroniky a ze současnosti. 

Pan Nádvorník informuje, že probíhá výroba dvou nových schránek. Pan Macků informuje o záměru 

farnosti, jaké dokumenty vloží do schránek. 

Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

 

 

IV. Závěr 

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

nejpozději do konce září 2019 a poté zasedání zastupitelstva ve 20:02 ukončil. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30. července 2019 

 

 

Zapisovatel:       dne      

 

 

Ověřovatelé:        dne      
 

 

       dne      

 

 

Starosta:        dne      

  

 

 

 

 

 

 

 


