červen 2016

Rychnovské listy

AREÁL KOUPALIŠTĚ JE PŘIPRAVEN NA NOVOU SEZÓNU

Informace z 12. zasedání zastupitelstva
Zasedání dne 2. května se zúčastnilo 8 zastupitelů (omluven P. Knoblich) a
12 občanů.
Obecně závazné vyhlášky obce
Zastupitelstvo vydalo nové obecně závazné vyhlášky. OZV 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV 2/2016 o místním
poplatku ze psů, OZV 3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Vydáním nových vyhlášek se nemění nic zásadního, pouze
dochází k novelizaci těchto dokumentů.

Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce.
Městu Moravská Třebová bude poskytnut příspěvek ve výši 21 144,-, který
bude použit na spolufinancování autobusové linky Žamberk - Brno.
Mysliveckému spolku Rychnov na Moravě bude poskytnut příspěvek ve výši
20.000,- Kč, který bude použit na opravu sídla spolku.
Římskokatolické farnosti bude poskytnut příspěvek ve výši 20.000,- Kč, ten
bude určen na výmalbu lesní kaple Mariánská studánka.
Oblastní charitě v Moravské Třebové bude poskytnuto 10.000,- Kč na provoz.
Městské knihovně ve Svitavách bude poskytnuta částka 2,- Kč za jednoho
obyvatele tj. 1.210,- Kč.
Rozpočtová změna
Zastupitelstvo schválilo RZ 1/2016 kterou se upravuje rozpočet obce pro rok
2016 v příjmové části o 588.670,- Kč a ve výdajové části o 238.000,- Kč.
Převážná většina prostředků je v závislosti na využívání pracovníků VPP.
Smluvní vztahy
Zastupitelstvo schválilo přijetí daru dvou pozemků o celkové výměře 357m 2.
Likvidace komunálních odpadů podnikateli v obci
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s využitím systému likvidace
KO v obci, pro osoby podnikající a právnické osoby s místem působnosti v obci
Rychnov na Moravě.
MŠ
Starosta sdělil přítomným, že bylo ukončeno konkursní řízení na post
ředitele/ředitelky MŠ. Konkursní komise doporučila vhodnou uchazečku a ta
bude následně starostou obce jmenována do funkce s nástupem od 1. srpna
2016.

Informace z 13. zasedání zastupitelstva
Zasedání dne 26. června se zúčastnilo 8 zastupitelů (omluven P. Knoblich) a
7 občanů.
Žádost o příspěvek z rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku SRPDŠ v Třebařově,
příspěvek ve výši 7.500,- Kč bude použit na financování příměstského táboru.
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Rozpočtová změna
Zastupitelstvo schválilo RZ 2/2016 kterou se upravuje rozpočet obce pro rok
2016 v příjmové části o 424.297,- Kč a ve výdajové části o 411.900,- Kč.
Převážná většina prostředků je v závislosti na využívání pracovníků VPP. Ve
výdajové části je v celkové částce také nákup nového travního traktoru.
Smluvní vztahy
Zastupitelstvo chválilo uzavření smlouvy o dotaci z POV, kterou poskytne
Pardubický kraj, obci Rychnov na Moravě 100.000,- Kč.
Schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2015
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a
hospodaření PO MŠ Rychnov na Moravě za rok 2015.
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, který provedl
kontrolu ve své kompetenci a neshledal žádné nedostatky.
Schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2015
Předsedající předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní
závěrky obce za rok 2015 a dále byl předložen závěrečný účet obce a výsledek
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Všechny dokumenty byly
zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku hospodaření
obce za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10
odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb. Jednalo se chyby a nedostatky
spočívající v tom, že nebyl zveřejněn v úplném znění návrh závěrečného účtu
obce za rok 2014. Již dílčím přezkumem bylo zjištěno, že obec nezveřejnila
v návrhu závěrečného účtu výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2014 (plnění příjmů a
výdajů rozpočtu obce) jedná se o jednu z 8 příloh návrhu závěrečného účtu
obce. Protože se jedná o neodstranitelnou chybu, došlo k zápisu i v celkové
zprávě o přezkoumání. Dalším nedostatkem byla nečinnost finančního a
kontrolního výboru obce v roce 2015.
Závěrem zprávy o přezkumu hospodaření obce je konstatováno, že nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnu.
Zastupitelé následně vyjádřili souhlas s hospodařením, schválili přijatá
nápravná opatření, účetní závěrku a převod hospodářského výsledku na účet
432.
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Vklad majetku do DSO
Byl schválen vklad nově zbudovaného majetku na vodovodu do DSO KV
Moravskotřebovska, jedná se novou vodovodní přípojku v hodnotě 6.617,- Kč.
Výstavba tlakové kanalizace v obci
Předsedající seznámil přítomné s problematikou projekčních prací na tlakové
kanalizaci v obci. Zastupitelstvo obce na své pracovní schůzce vyslovilo
souhlas k doporučení projektanta kanalizace. Ten vyjádřil pochybnosti
s pokračováním projektové dokumentace, v době, kdy v obci probíhá
mapování. Doporučil v projekčních věcech pracovat až po ukončení digitalizace
katastrálního území obce. Předsedající požádal zastupitele o přijetí usnesení
k této věci.
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje zahájení prací na projektu
tlakové kanalizace až po dokončení digitalizace intravilánu obce.

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva
nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce.

Informace z obecního úřadu
Autobus ze ZŠ Třebařov
Jako každý rok zajistila obec mimořádnou autobusovou dopravu pro žáky ZŠ
Třebařov a to ve čtvrtek 30. 6. 2016 i čtvrtek 1. 9. 2016.
Dovolená na OÚ
Upozorňujeme občany, že v týdnu od 4. do 8. července bude kancelář OÚ
zavřena.
BRKO
Prosíme občany, kteří využívají kontejnery na bioodpad, aby neplnili
kontejnery velkými větvemi, které zaberou podstatnou část objemu
kontejneru. Vyvážíme tak hmotou nezaplněné kontejnery. Řešení je prosté,
stačí větve nasekat na menší, pokud to není ve vašich silách tak uložte větve
vedle kontejneru. Obecní zaměstnanci takto uložené větve poštěpkují. Dále
bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se snaží svůj biologický odpad
likvidovat v domácích kompostérech nebo v kompostech. Tato varianta
nezatěžuje obecní rozpočet a je tedy nejvhodnější. V letošním roce dochází

4

k poměrně častému vývozu kontejnerů s bioodpadem, a pokud se situace
nezmění, může to mít negativní vliv na výši poplatku za KO v příštím roce.

Kulturní akce
2. - 3. července - Otevírání koupaliště a vítání prázdnin - koupaliště
- největší akce tohoto roku, kterou pořádá obec Rychnov na Moravě na
místním koupališti začíná v sobotu 2. července ve 14:00 hodin, kdy proběhne
zahájení a poté registrace dětí do soutěží, které budou probíhat v době 14:30
- 18:00 hodin. Pro děti i dospělé budou k dispozici cyklokuriozity, malování na
obličej a airbrush, stánek ELEKTROWIN a jízdy na koních. V 18:30 proběhne
vyhodnocení soutěží a ve 20:00 hodin začíná večerní zábava s rockovou
kapelou METAXA.
Akce pokračuje v neděli 3. července. Od 10:00 hodin budou připraveni
stánkaři, u nichž si budete moci zakoupit rukodělné výrobky. Od 13:00 do
16:00 hodin budou probíhat soutěže pro teenagery a dospělé o zajímavé ceny.
Hlavní cenou je let na rogalu. Mezitím bude v čase od 14:00 do 15:00 hodin
probíhat soutěž v rychlosti pojídání párku v rohlíku. 16:30 vyhodnocení
soutěží.
PO OBA DNY BUDOU K DISPOZICI POUŤOVÉ ATRAKCE ZA DOTOVANÉ CENY.
9. června - Hasičské soutěže o pohár starosty obce
- fotbalové hřiště
Zveme Vás na zhlédnutí tradičního útoku a netradiční štafety.
Začátek je v 9,30 hod, bohaté občerstvení zajištěno.
V červenci i srpnu by se měla konat na místním fotbalovém hřišti
přátelská utkání fotbalového oddílu Žichlínek.
3. září - Ukončení prázdnin - koupaliště
Program této akce bude upřesněn. Již je však znám hlavní host dne. Tím bude
známá moderátorka, novinářka, publicistka a první dána politické satiry
Zuzana Bubílková. O večerní zábavu se postará DJ ŽUŽU.
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Nabídka služeb občanům

Mulčování malotraktorem

200,-/hod

Štěpkování větví

150,-/hod

Práce s křovinořezem

150,-/hod/ pracovník

Práce s motorovou pilou

150,-/hod/ pracovník

Práce s motorovou sekačkou

150,-/hod/ pracovník

Práce tlakovým čističem

150,-/hod

Práce s motorovým kalovým čerpadlem

150,-/hod

Přibližování navijákem

150,-/hod

Doprava materiálu na vleku malotraktoru

150,-/hod

Stříhání živých plotů

150,-/hod

Broušení řetězů motorových pil

30,-/kus

Broušení zahradního nářadí

20,-/kus

Veškeré služby provádí pracovníci obce a je nutno je objednat na obecním
úřadě. U prací účtovaných v hodinové sazbě je minimální účtovaná doba
30 minut a práce musí být prováděny v zastavěné části obce. Mimo toto území
je nutná individuální kalkulace.

Obec Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě č. p. 63, 569 34
tel: 461 100 455,info@rychnovnm.cz
www.rychnovnm.cz
Úřední hodiny
Po, St: 8:00-11:30 12:30-17:00
Redakční rada
Josef Henzl, Milan Hána, Petr Švehla
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