Obec Rychnov na Moravě

24. září 2020

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě
konaného dne 24. září 2020
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 19:01 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 17. 9. 2020 do 24. 9. 2020. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 8 členů zastupitelstva (Radka Judová omluvena), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni jsou 4 občané.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Josefa Henzla a Miroslava Sekaninu, zapisovatelem Petra Švehlu.
I. Seznámení a schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné
Návrhy na doplnění: nejsou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Seznámení a schválení programu zasedání
Dotace z Pardubického kraje
Projednání a schválení strategie rozvoje obce
Projednání návrhu úvěru
Nákup vybavení dřevodílny
Rekonstrukce MŠ
Schválení ceníku úhrad za věcná břemena
Plnění a úprava rozpočtu obce
Zprávy výborů
Smluvní vztahy
Různé, diskuse
Závěr

Usnesení č. RNM XIV. 156 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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II. Dotace z Pardubického kraje
Předsedající předložil návrh smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu
Pardubického kraje. Jedná se podporu ve výši 66 375 Kč na oplocenky.
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční
podpory na hospodaření v lesích č. OŽPZ/20/23888. Poskytovatelem je Pardubický kraj a výše
podpory je 66 375 Kč.
Usnesení č. RNM XIV. 157 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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III. Projednání a schválení strategie rozvoje obce
Předsedající požádal předsedu investičního výboru, aby předložil k projednání a schválení finální
podobu strategie rozvoje obce.
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Václav Juda připomíná, že v obci by měla být hospoda.
Místostarosta sděluje, že v době tvorby strategie hospoda v provozu byla a, že se tím obec bude
zabývat před další aktualizací strategie rozvoje. Starosta informuje o situace s uzavřením hospody a
možnostem, jak ji nahradit, například provozovat tuto činnost místními složkami.
Jiný návrh: není
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje Program rozvoje obce pro roky 2020 – 2025.
Usnesení č. RNM XIV. 158 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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IV. Projednání návrhu úvěru
Předsedající seznámil přítomné s návrhem úvěru od KB ve výši 5 mil. Z tohoto úvěru by byla hrazena
spoluúčast obce na výstavbě chodníků. Nabídku projednal investiční výbor, který přijetí úvěru
doporučuje.
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné
Jiný návrh: není
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přijetí úvěru od KB, ve výši 5 mil. Kč, pod
registračním číslem 99027117579. K podpisu smlouvy pověřuje starostu obce.
Usnesení č. RNM XIV. 159 bylo schváleno.

Pro 7, proti 1, zdrželi se 0.
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V. Nákup vybavení dřevodílny
Předsedající seznámil přítomné se stavem nákupu potřebného vybavení dřevodílny. Dřevoobráběcí
stroje od firmy ZOS nebyly prozatím zakoupeny, protože se nepodařilo ověřit jejich plnou funkčnost.
Na stroje se musí podívat elektrikář a poté se rozhodne o dalším postupu.
Strana 2

Obec Rychnov na Moravě

24. září 2020

Pro potřebu manipulace dříví na skládkách u dřevodílny bylo nutné zakoupit VZV. Podařilo se koupit
terénní VZV Desta za cenu 180 tis. Kč bez DPH. Vzhledem k časové tísni byl nákup konzultován
prostřednictvím emailu. Zastupitelé vyslovili souhlas s nákupem. Předsedají požádal zastupitele
o schválení tohoto nákupu.
Dále požádal předsedající předsedu investičního výboru, aby seznámil přítomné s aktuální situací
s nákupem frézy. Předseda informoval o aktuální situaci, jak byla sdělena právní zástupkyní v této
věci.
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: padl dotaz na cenu frézy. Starostou bylo sděleno, že jde o
částku 438 tisíc kč.
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup terénního VZV DESTA DVHM 3222T,
výrobní číslo 0697, rok výroby 1991, za cenu 180 000 kč bez DPH.
Usnesení č. RNM XIV. 160 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu s dodáním
frézy na kulatinu a souhlasí s navrhovaným postupem právní zástupkyně obce Mgr. Aleny
Straubové.
Usnesení č. RNM XIV. 161 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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VI. Rekonstrukce MŠ
Předsedající seznámil přítomné se stavem projektu rekonstrukce MŠ. V současné době byla dokončena
studie a začíná se pracovat na projektu pro stavební povolení. Studie byla konzultována se zástupci
MŠ a obce, byla již předložena investičnímu výboru. S prací projektanta jsme spokojeni a investiční
výbor doporučuje schválit smlouvu o dílo na další část projektové dokumentace. Projektant Ing. Arch.
Martin Nedvěd na základě smlouvy o dílo pro obec zpracuje dokumentaci pro stavební povolení, pro
provedení stavby a soupis dodávek a prací. Cena díla je 300 000 Kč.
Starosta prezentoval studii přestavby.
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Petr Švehla doplnil informaci o stávající a budoucí kapacitě
školky a o potřebě nových míst při umísťování dětí.
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci objektu čp. 166
na novou MŠ, s Ing. arch. Martinem Nedvědem, a to za celkovou cenu 300 000 Kč.
Usnesení č. RNM XIV. 162 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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VII. Schválení ceníku úhrad za věcná břemena inženýrských sítí
Předsedající seznámil přítomné se návrhem ceníku úhrad za věcná břemena inženýrských sítí v obci.
Návrh ceníku odůvodnil aktuální situací s žádostmi od společnosti ČEZ a v nebližší době i kabelizací
sítě NN v obci. Navržený cením se týká všech inženýrských sítí a zohledňuje stav a druh použitého
pozemku. V ceníku jsou uvedeny sazby pro právnické osoby i pro soukromé osoby.
Předsedající požádal přítomné o vyjádření.
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Pavol Baroš popsal situaci ohledně věcných břemen,
upozornil na rozdílnost velikosti ochranných pásem u různých typů vedení a na možnost vyvlastnění
pozemků v případě veřejného zájmu na dané stavbě. Ceny navrhované v ceníku považuje za
přiměřené. Starosta popsal nedávný případ s výstavbou trafostanice na dolním konci obce a příklady
plateb za věcná břemena.
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje ceník úhrad za zřízení věcných břemen
na nemovitostech obce Rychnov na Moravě pro rok 2020. Dále zastupitelstvo pověřuje starostu
obce k podpisu smluv o zřízení věcných břemen, které budou v souladu se schváleným ceníkem
úhrad.
Usnesení č. RNM XIV. 163 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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VIII. Plnění a úprava rozpočtu obce
Předsedající seznámil přítomné se stavem daňových příjmů v tomto roce a dále s návrhem úpravy
rozpočtu obce prostřednictvím rozpočtového patření č. 2/2020. Úprava je z důvodu přijatých dotací
a kompenzačního bonusu, výdaje za pracovníky a volby.
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: nejsou
Návrhy na doplnění usnesení: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím
rozpočtového opatření 2/2020. Příjmy se navyšují o 1 221 120 Kč a výdaje o 758 810 Kč. Rozpis
opatření je přílohou zápisu.
Usnesení č. RNM XIV. 164 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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IX. Zprávy výborů zastupitelstva
Předsedající požádal předsedy výborů zastupitelstva o seznámení se zprávami z provedených kontrol.
Za nepřítomnou předsedkyni finančního výboru přednesla zprávu o finanční kontrole místostarostka
obce. Výsledkem kontroly je konstatování, že nebyly shledány žádné závady.
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou
Za kontrolní výbor shrnul kontrolní zprávu jeho předseda se závěrem „bez výhrady kromě dvou
chybějících podpisů na zápisech ze zastupitelstva“.
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Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru
zastupitelstva obce. Zprávy jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. RNM XIV. 165 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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X. Smluvní vztahy
Předsedající požádal zastupitele o pověření k podpisu smluv o zřízení věcných břemen s ČEZ Distribuce
a.s., které byly doručeny před schválením ceníku úhrad. Žadatelům bude zaslán schválený ceník úhrad
s žádostí o úpravy smluv a poté bude starosta oprávněn k podpisu těchto smluv.
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k podpisu smluv o věcných
břemenech se společností ČEZ Distribuce a.s., které byly doručeny před dnešním jednáním, a to
po zapracování schváleného ceníku úhrad.
Usnesení č. RNM XIV. 166 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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Dále předsedající požádal zastupitele o schválení uzavření smlouvy se společností ČEZ Energetické
služby, s.r.o. na provozování a servis trafostanice u dřevodílny. Společnost bude pro obec zajišťovat
veškerý servis a povinné revize na trafostanici a také bude plnit roli odpovědného zástupce
provozovatele trafostanice. Služba bude stát 10 000 ročně.
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Pavel Baroš upozornil na ochranné pásmo kolem trafa
a problém se skládkou dřeva v tomto ochranném pásmu. Dále upozornil na možný průsak oleje
z trafa. Starosta informoval, že situace bude posouzena firmou a budou přijata příslušná opatření.
Návrhy na doplnění usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy se společností ČEZ
Energetické služby, s.r.o., na komplexní provozování trafostanice u dřevodílny.
Usnesení č. RNM XIV. 167 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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20:27 dorazil další občan – paní Doleželová.
Dále předsedající předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o užívání prostor, kterou předkládá
poskytovatel internetu v naši obci Omega tech s.r.o. Smlouva je na užívání prostor dřevodílny, kde
na střeše má společnost umístěnu anténu pro přenos internetu. Za umístění požadujeme
5 bezplatných připojení internetu pro obec.
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Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o užívání prostor na budově
dřevodílny se společností OMEGA tech s.r.o.
Usnesení č. RNM XIV. 168 bylo schváleno.

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
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XI. Různé, Diskuse
Různé
Předsedají seznámil přítomné s aktuálním děním v obci.
Byla podána informace o aktuálním stavu výstavby chodníků, problematickém čištění některých
propustků a s tím souvisejících vícepracích. Špičák upozornil na problematické značení stavby a
komplikace při průjezdu kolem stavby. Starosta informoval, že značení je v souladu s projektem
a požadavky policie.
Starosta informoval o aktuálním stavu prací na zprovozňování dřevodílny a okolních ploch. Promítl
aktuální fotografie z místa. Informoval o záměru prodeje odkorů vznikajících jako odpad při výrobě
řeziva balených po 1prms jako palivové dřevo.
Dále informoval o postupu prací v lese v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Obec nakupuje těžební
práce v lese u externí firmy. Probíhá zalesňování a stavba oplocenek. Práce budou opět nabídnuty
místním složkám. Rozběhl se prodej řeziva, o které je u zákazníků zájem.
Starosta informoval o konání voleb do zastupitelstva kraje a souvisejících organizačních záležitostech.
Upozornil na opatření u voleb kvůli pandemii koronaviru i o návrhu opatření v jídelně školky, které
mají snížit riziko šíření nákazy v obci.
Na závěr starosta pozval na plánovanou besedu k výročí konce druhé světové války.
Diskuse
Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi.
Paní Honsová se ptala na možnost přispění obce na provoz případné „mini-hospody“, která by v obci
vznikla jako náhrada za uzavřenou hospodu. Starosta vyjádřil svůj názor, že by takovou aktivitu za
obec nepodpořil.
Pan Doležal se ptal na možnost zřízení přechodu pro chodce u kostela. Starosta informoval, že je tam
už zřízeno přechodové místo. Přechod tam nelze vybudovat, protože komunikace a chodníky v daném
místě nesplňuje zákonné parametry pro zřízení chodníku. Proběhla diskuse o bezpečnosti přecházení
silnice na návsi a problematičnosti stávajícího přechodového místa.
XI. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby,
nejpozději do konce listopadu a poté zasedání zastupitelstva ve 21:13 ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) RO 2/2020
3) Zprávy finančního a kontrolního výboru
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Zápis byl vyhotoven dne: 25. září 2020

Zapisovatel:

dne

Ověřovatelé:

dne

dne

Starosta:

dne
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