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Informace z II. zasedání zastupitelstva obce  

Zasedání dne 22. 12. 2014 se zúčastnilo 9 zastupitelů a 14 občanů. 

 

Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2015 

Rozpočet počítá s realizací výstavby chodníků na návsi, další budování lesních 

cest, příspěvkem na dopravu žáků ZŠ i autobusové linky Žamberk - Brno. Dále 

je v rozpočtu počítáno s výstavbou dvou nových autobusových čekáren (okály, 

křižovatka), rozšířením sítě veřejného osvětlení aj. Rozpočet obce je sestaven 

jako přebytkový s předpokládaným přebytkem 120 tis. Kč, příjmy v celkové 

výši 9.514.800,- Kč, výdaji v celkové výši 9.394.800,- Kč. 

Podrobný rozpočet tvoří přílohu těchto RL. 

Schválení smluv o finančních příspěvcích  a svozu odpadu 

Myslivecký spolek 15 tis. na opravu střechy, SDH 15 tis. na činnost, farnost 

Rychnov na Moravě 10 tis. na vybudování vytápění kostela, MŠ 282 tis. na 

činnost. 

Pro rok 2015 budou svoz komunálního odpadu zajišťovat TS Moravská 

Třebová. 
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Přijetí rozpočtové změny č. 3/2014 

Zastupitelstvo schválilo RZ 3/2014 kterou se upravil rozpočet obce na rok 

2014. 

Prodej a nákup pozemků 

Byl schválen prodej pozemků par. č. 7053 a 126/6, a nákup pozemků par. č. 

4088/2, 1108/2, 1110/1. 

Stanovení stočného pro rok 2015 u domů dotčených stočným 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určilo výši stočného pro bytový dům 

čp. 55 ve výši 39,- Kč/m3 a pro nájemníky byt. domů čp. 219 a 220 a subjekty 

napojené na ČOV ve výši 36,- Kč/m3. 

Informace o výši vodného pro rok 2015 

Výše ceny vodného pro rok 2015 byla Skupinovým vodovodem 

Moravskotřebovska stanovena na 40,10 Kč/m3. 
 

Stanovení výše poplatku za KO a psa 
Pro rok 2015 platí stejná výše poplatku za svoz KO jako v roce 2014, tj. 500,-

Kč na poplatníka, přičemž úleva ve výši 250,-Kč je poskytnuta občanovi do 18 

let věku a od poplatku je osvobozen poplatník od 80 let věku. Od poplatku 
mohou být osvobozeni občané zdržující se trvale mimo území obce, pro toto 

osvobození je potřebné prokázat nárok na osvobození. Poplatek za psa 
zůstává nezměněn tj. 100,- za jednoho psa a 150,- za každého dalšího psa 

stejného poplatníka. 
Tyto poplatky je nutné uhradit do 30. září 2015. 

Stanovení ceny palivového dříví 

Byl přijat návrh na nové ceny palivového dříví prodávaného obcí. Palivové 
dřevo je přednostně prodáváno občanům obce, cena dřeva pro rok 2015 je 

stanovena na 1.000,- Kč u dřeva měkkého a 1.500,- Kč u dřeva tvrdého. Cena 
je za jeden přívěs malotraktoru cca 2.2 m3 včetně dopravy a DPH.  

 

Redakční rada Rychnovských listů 
Byla schválena nová redakční rada RL. 

 

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

Vyplácení příspěvku na jízdné pro žáky ZŠ 

Upozorňujeme rodiče dětí dojíždějících do základních škol, že si mohou v 

kanceláři OÚ vyzvednout příspěvek na jízdné za období září - prosinec 2014.  

Nárok na příspěvek mají občané Rychnova na Moravě, jejichž děti plní 

zákonnou školní docházku. Výše příspěvku na dopravu je 100,-Kč/kalendářní 

měsíc školního roku a vyplácí se vždy v lednu za období 9. - 12. a v září za 

období 1. - 6. 

Počet obyvatel v naší obci 

Začátkem roku jsme pro Vás připravili statistický vývoj počtu obyvatel 

předcházejícího roku, který je sestavený na základě informací z evidence 

obyvatel. K 1. 1. 2014 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 605 obyvatel. 

Během roku došlo k následujícím změnám: 30 přistěhovaných, 15 

odstěhovaných, 3 narození a 4 zesnulí občané.  

K 1. 1. 2015 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 619 obyvatel v 

následujícím složení: 

Nejčastější jména  

v naší obci k 1. 1. 2015  

 
 

Věk 
Pohlaví 

Muži Ženy 

0 - 5  27 14 

6 - 17 40 39 

18  - 29 48 38 

30 - 39 48 49 

40 - 49 41 30 

50 - 59 46 40 

60 - 69 48 41 

70 - 79 16 34 

80 - 89 3 16 

90 - 99 0 1 

Celkem 317 302 

Mužská:  

1. Josef 21 x 

2. Jiří, Petr 20 x 

3. Pavel 17 x 

4. Zdeněk 11 x  

5. František, Jan, 

Martin, Tomáš 10 x 

Ženská: 

1. Jana 17 x  

2. Anna 14 x  

3. Ludmila, Marie 12 x  

4. Hana 10 x  

5. Eva, Lenka 9 x   
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Tříkrálová sbírka 

V sobotu 3. ledna 2015 probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem v naší 

obci koledovalo 5 skupin koledníků: 

 

     skupina paní Krmelové  3.137,- Kč 

     skupina pana Žáka    1.429,- Kč 

     skupina paní Chlupové   4.067,- Kč 

     skupina paní Knoblichové   3.086,- Kč 

     skupina paní Markové   6.599,- Kč  

 

Celkově tedy koledníci v naší obci vykoledovali 18.318,- Kč.  

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se této akce aktivně zúčastnili i těm, kteří 

ochotně přispěli do zapečetěných kasiček. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně 

určen na pomoc nemocným, handicapovaných, seniorům, matkám s dětmi v 

tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. 

 

Pořadník palivového dříví 

Od pondělí 26. 01. 2015 se budete moci přihlásit do pořadníku na palivové 

dříví pro rok 2015. Osobně na OÚ nebo e-mailem, při objednávce je třeba 

uvést tel. kontakt.    

Kulturní akce 

21. 2. 2015 zabíjačkové hody - Myslivecká chata 

Myslivecký spolek Vás srdečně zve na tradiční zabíjačkové hody 

28. 2. 2015 maškaráda - tělocvična od 14,00 hod. 

Zveme všechny děti i jejich rodiče na již tradiční maškarádu  

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

začal rok, kdy naše obec slaví 650 let od první písemné zmínky, ale také rok 

ve kterém vzpomínáme na nejsmutnější část historie obce. Před 300 lety obec 

postihla epidemie moru, jíž podlehlo 93 občanů Rychnova.  
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Nový rok jsme přivítali společně přípitkem na návsi, všem zúčastněným děkuji. 

Pro letošní rok je připravována spoustu kulturních akcí pořádaných jak obcí, 

tak Mysliveckým spolkem, hasiči nebo sdružením přátel Rychnova. Všem za 

jejich obětavou práci děkuji a věřím, že bude na každou akci krásné počasí a 

hlavně hojná účast návštěvníků. Samozřejmě nebudeme pouze slavit. 

Usilovně pracuji na zprovoznění nové autobusové zastávky Rychnov - dolní, 

předpokládám, že nejdéle na konci února bude zastávka sloužit svému účelu. 

Začátkem ledna byla podána žádost o dotaci na výstavbu chodníků ve středu 

obce, zajisté budou provedeny opravy některých obecních cest. Zaměstnanci 

obce provádí prořezávku lesního porostu v obecních lesích, ze které bude 

k dispozici palivové dříví, dále budou prováděny práce na veřejném 

prostranství. V letošním roce bych rád realizoval výsadbu stromů v intravilánu 

obce. 

Vandalové útočí i v naší obci. Zajisté jste si ve svém okolí všimli tu a tam 

nějaké poničené značky, plotu, zdi atd. Trápí nás všechny i nebezpečné jízdy 

motorových vozidel řízených lidmi, kteří by snad ani neměli mít oprávnění 

k řízení motorových vozidel. Předpokládám, že všichni chceme žít v klidné a 

pohledné obci a proto se prosím kolem sebe dívejte a nebojte se nahlásit, 

když někdo ničí to co je tu budováno. Jako zářný příklad poslouží vandaly 

zničený vánoční stromek u obecního úřadu, osekaná kůra na stromech 

v blízkosti domů čp. 141 a 138. Nebo vzkaz v autobusové čekárně, ve kterém 

zjistíte, že Maty a Anna se mají rádi. Jsem rád, že se mladí lidé mají rádi, 

nevadí mi, když to říkají veřejně, ale prosím neničte veřejný majetek. Pokud 

chcete veřejně říci, že se máte rádi, nabízím prostor v Rychnovských listech. 

Zde Vám vaše sdělení rádi vytiskneme. V případě zájmu kontaktujte redakční 

radu RL.  

V letošním roce bude pokračovat podpora ÚP pro zaměstnávání pracovníků 

VPP, proto jsem schopen opět nabídnout práci těchto dělníků i občanům naší 

obce. Všem nezaměstnaným tímto sděluji svůj záměr využít nabídky ÚP na 

jejich zaměstnání. Pokud má někdo z uchazečů zájem o bližší informace 

k práci VPP v obci jsem připraven poskytnout veškeré dostupné informace. 

     

Přílohu tohoto vydání tvoří také magnetický kalendář, ve kterém jsou uvedeny 

některé plánované kulturní akce v naší obci pro tento rok, vyznačeny jsou dny 

svozu plastů i popelnic. 
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 Nabídka služeb obce 

Mulčování malotraktorem 150,- Kč/hod. 
Štěpkování větví 150,- Kč/hod. 
Práce s křovinořezem 150,- Kč/hod. 
Práce s motorovou pilou 150,- Kč/hod. 
Práce s motorovou sekačkou 
Práce tlakovým čističem 

150,- Kč/hod. 
150,- Kč/hod. 

Přibližování navijákem  150,- Kč/hod. 
Doprava materiálu na vleku malotraktoru 150,- Kč/hod. 
Stříhání živých plotů 150,- Kč/hod. 
Broušení řetězů motorových pil 30,-   Kč/kus 
Broušení zahradního nářadí 20,-   Kč/kus 
Ostatní práce dle požadavků občanů obce Rychnov na Moravě, cena 

dohodou. 

Veškeré služby provádí pracovníci obce a je nutno je objednat na 

obecním úřadě. U prací účtovaným v hodinové sazbě je 

minimální účtovaná doba 30 minut a práce musí být prováděny 

v intravilánu (zastavěné části) obce. Mimo toto území je nutná 

individuální kalkulace.  

 

      Adresy Obecního úřadu: 

Rychnov na Moravě č. p. 63 

569 34 Rychnov na Moravě 

e-mail: info@rychnovnm.cz 

  podatelna@rychnovnm.cz 

web:   www.rychnovnm.cz 

Redakční rada: Josef Henzl, e-mail: josef.henzl@rychnovnm.cz 

                            Milan Hána, e-mail: milan.hana@rychnovnm.cz 

                  Petr Švehla, e-mail: petr.svehla@rychnovnm.cz  
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