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Volby pro období 2018 - 2022 

V pátek 5. října a v sobotu 6. října se konaly volby do zastupitelstva obce. 

V naší obci se voleb zúčastnilo 286 voličů, což představuje 57,55 % 

z celkového počtu oprávněných voličů. 

Do zastupitelstva kandidovalo celkem 18 kandidátů a bylo zvoleno 9 nových 

zastupitelů. Ing. Pavel Baroš, Milan Hána, Josef Henzl, Radka Judová, Miroslav 

Sekanina, Hana Šmídová, Zdeněk Špičák, Miroslav Švancara a Ing. Petr 

Švehla. 
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Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, konaného dne 2. listopadu, 

se zúčastnilo 9 zastupitelů a 26 občanů. 

Všichni zastupitelé řádně složili slib a tím splnili zákonnou povinnost 

pro vykonávání funkce zastupitele obce. 

Volba starosty obce 

Starostou obce byl zvolen Milan Hána ml. 

Volba místostarostů 

Prvním místostarostou obce byl zvolen Ing. Petr Švehla, druhou 

místostarostkou byla zvolena Hana Šmídová.  

Zřízení výborů zastupitelstva obce a volba jejich předsedů 

Byl zřízen finanční výbor - předsedou Radka Judová, kontrolní výbor - 

předsedou Miroslav Sekanina, kulturní výbor - předsedou Hana Šmídová, 

investiční výbor - předsedou Ing. Petr Švehla. 

Informace z I. zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce, konaného 12. listopadu, se zúčastnilo 8 

zastupitelů (Pavel Baroš omluven) a 15 občanů. 

Volba členů zřízených výborů 

Zastupitelstvo zvolilo členy jednotlivých výborů, členové byli voleni na základě 

návrhu předsedů výborů. Složení výborů: finanční výbor - Radka Judová, 

Zdeněk Špičák, Monika Chlupová, kontrolní výbor - Miroslav Sekanina, 

Miroslav Švancara, Mgr. Hana pokorná, kulturní výbor - Hana Šmídová, Hana 

Hánová, Božena Honsová, Milada Olosová, Jaroslava Vítková, investiční výbor 

- Petr Švehla, Milan Hána, Josef Henzl, Miroslav Sekanina, Pavel Baroš. 

Delegování zástupce v dobrovolných svazcích obcí 

Zastupitelstvo určilo zástupcem obce s hlasovacím právem pro jednání 

jednotlivých svazků obcí, kterých je obec členem, starostu obce. 

Jednací řád zastupitelstva obce 

Byl vydán jednací řád zastupitelstva. 
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Úprava rozpočtu obce 

Byla přijata úprava rozpočtu obce č. 7/2018, navyšující příjmy o 424 100 Kč 

a výdaje o 341 500 Kč. 

Určení pravomocí a náplň práce místostarostů a jednotlivých výborů  

Zastupitelstvo schválilo náplň práce i kompetence místostarostů a jednotlivých 

výborů. 

I. místostarosta obce: plní funkci zástupce starosty obce v době jeho 

nepřítomnosti, vede investiční výbor zastupitelstva obce, má podpisový vzor 

jako příkazce účetní operace, minimálně jednou týdně se zúčastní schůzky se 

starostou obce, podílí se na přípravě programu zasedání zastupitelstva, 

spolupodepisuje vyhlášky obce, nařízení obce a vnitřní směrnice, schvaluje 

pracovní cesty starosty obce. 

II. místostarosta obce: plní funkci druhého zástupce starosty obce v době jeho 

nepřítomnosti, vede kulturní výbor zastupitelstva obce, zastupuje obec v 

oblasti školství, v případě požadavku přednáší smuteční řeč, minimálně jednou 

týdně se zúčastní schůzky se starostou obce, podílí se na přípravě programu 

zasedání zastupitelstva, spolupodepisuje vyhlášky obce, nařízení obce a vnitřní 

směrnice, schvaluje pracovní cesty starosty obce. 

Finanční výbor: provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce, provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých příspěvků, dále 

plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, kontrolu provádí 

minimálně dvakrát za kalendářní rok a to v měsíci červnu a prosinci, předkládá 

zastupitelstvu obce zprávu z provedené kontroly a dává doporučení, pro 

provádění kontroly v zákonem stanoveném rozsahu může požadovat 

předložení dokumentů od zaměstnanců OÚ, kontrolu je třeba nahlásit 

minimálně sedm dní předem, pro provedení kontroly je nutná účast všech 

členů výboru. 

Kontrolní výbor: provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, provádí 

kontrolu dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce, 

dále plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, kontrolu 

provádí minimálně dvakrát za kalendářní rok a to v měsíci červnu a prosinci, 

předkládá zastupitelstvu obce zprávu z provedené kontroly a dává doporučení, 

pro provádění kontroly v zákonem stanoveném rozsahu může požadovat 

předložení dokumentů od zaměstnanců OÚ, kontrolu je třeba nahlásit 
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minimálně sedm dní předem, pro provedení kontroly je nutná účast všech 

členů výboru. 

Kulturní výbor: výbor má na starost kulturní dění v obci, zajišťuje vítání 

občánků, oslavy Dne matek, MDŽ, podílí se na kulturních akcích pořádaných 

obcí, zasílá gratulace jubilantům, kondolence pozůstalým, osobně gratuluje a 

předává balíčky (poukaz) významným jubilantům, plní úkoly, jimiž jej pověřilo 

zastupitelstvo, jedenkráte ročně předkládá zastupitelstvu zprávu o své 

činnosti.  

Investiční výbor: iniciuje a koordinuje vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje 

obce a jejího území, zajišťuje výběrová řízení, doporučuje zastupitelstvu 

nejvhodnějšího uchazeče, u stavebních akcí plní funkci stavebního dozoru, 

předkládá zastupitelstvu návrhy investičních akcí, zhodnocuje a navrhuje 

opravy a rozšíření místních komunikací, chodníků a VO,  zajišťuje pravidelnou 

kontrolu staveb v majetku obce, dále plní úkoly, jimiž jej pověřilo 

zastupitelstvo obce. 

Nákup pozemku 

Byl schválen nákup pozemku par. č. 1107/5. 

Dopravní automobil pro jednotku SDH 

Zastupitelstvo schválilo nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH. 

Tvorba rozpočtu obce pro rok 2019 

Starosta seznámil přítomné s postupem tvorby rozpočtu obce pro rok 2019. 

Do 19. 11. podání žádosti do rozpočtu obce pro rok 2019 od občanů a spolků 

20. – 23. 11. sestavení návrhu rozpočtu 

23. 11. Odeslání návrhu rozpočtu obce zastupitelům 

28. 11. Pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu obce pro rok 2019 

29. 11. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce pro rok 2019 

14. 12. Zasedání zastupitelstva obce, předpokládané schválení rozpočtu obce 

pro rok 2019 

 

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 

Nový bankovní účet obce 

Opět upozorňujeme občany obce na nový bankovní účet obce. Prosíme 

poukazovat úhrady na č. ú. 115-7458450267/0100, na který můžete 

zasílat platby např. za komunální odpad, služby občanům apod. 

Připomínáme, že můžete platit na našem OÚ platební kartou 

V kanceláři OÚ jdeme s dobou a proto u nás můžete k platbě využít platební 

terminál.  

Kalendář 2019 

Obec Rychnov na Moravě nabízí čtrnáctidenní stolní kalendář s fotografiemi 

z obce, plánem svozu odpadů a vyznačením plánovaných kulturních akcí pro 

rok 2019. Rozměr kalendáře: 31 x 13,4 cm. Cena kalendáře je 90 Kč.  

V prodeji bude od prosince 2018. Kalendář si můžete již nyní zamluvit na OÚ. 

Mikulášská nadílka 

První prosinec se blíží a s ním i akce „Rozsvícení vánočního stromu s 

mikulášskou nadílkou.“ I letos nabízíme rodičům předání vlastního balíčku od 

Lucifera nebo Mikuláše, který můžete donést buď do kanceláře obecního 

úřadu, nebo přímo na akci. Zároveň nám můžete hlásit pochvaly či hříchy 

vašich dětí na e-mail info@rychnovnm.cz, prostřednictvím facebooku, nebo je 

můžete doručit osobně do kanceláře obecního úřadu. 

Změna ordinace MUDr. Grepla 

pátek 30. 11. – zavřeno 

pondělí 3. 12. - zavřeno 

úterý 4. 12. – 13:00 – 16:00 hod. 

středa 5. 12. – zavřeno 

Akutní případy ošetří MUDr. Němcová v Moravské Třebové, tel. 461 310 110. 

Změna otevírací doby v samoobsluze 

Vedoucí místní samoobsluhy oznamuje občanům, že bude ve dnech 15., 19. 

a 20. listopadu zavřeno. 

Do 21. listopadu jsou přijímány objednávky na kapry. 

Do 10. prosince jsou přijímány objednávky na minizákusky.  
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Kulturní akce a dění v obci 

17. listopadu - Lampionový průvod 

Zveme všechny dětičky i jejich rodiče na tradiční lampionový průvod. Sraz 

účastníků je na dvoře MŠ v 17:00 hod. 

1. prosince - Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou 

Zveme všechny občany na náves, kde rozsvítíme vánoční strom, vystoupí děti 

z MŠ, budete moci navštívit Rychnovské peklo i nebeskou komnatu 

s Mikulášem a anděly. 

8. prosince - Vánoční dílnička - zasedací místnost OÚ 

Vánoce se blíží tak přijďte nasát vánoční atmosféru a vytvořit si např. adventní 

věneček, vánoční ozdoby, dárkové krabičky atd. 

12. prosince - Česko zpívá koledy 

Hromadné zpívání koled na návsi, teplé občerstvení zajištěno.  

Zprávičky z naší školičky 

Už je podzim, hnědá hlína 

lepí se nám na paty 

a z modrého nebe zbylo 

jenom Hance na šaty 

 

Podzim ve školce je barevný jako 

padající listí. Od začátku září jsme se 

zaměřili na adaptaci nově příchozích 

dětí. Učili jsme se pravidla, aby nám 

bylo společně ve školce hezky, také to, 

že jsme všichni kamarádi a 

neubližujeme si. Hráli jsme si na 

zahradníky - poznávali zeleninu, ochutnávali jsme ji. Zjistili jsme jaký je rozdíl 

mezi zeleninou a ovocem. Naučili jsme se některé jehličnaté a listnaté stromy 

a jak se jmenují jejich plody, zopakovali jsme barvy v podzimní přírodě a 

rozeznávali jsme počasí každého ročního období. Pouštěli jsme draky, dlabali 

dýni a malovali lucerničky. Máme za sebou také první divadelní představní 

divadla Jójo. Toto divadélko k nám jezdí již několik let a jejich pohádky jsou 
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pro děti velmi zábavné a naučné. Teď už se připravujeme na zimu a na vše s 

ní spojené. Děti se těší na sníh a sněhové radovánky. Nejvíce však na Ježíška. 

Malují svá přání a dávají je za okno. Než ale přijde Ježíšek, čekáme ještě jedu 

návštěvu a to Mikuláše s čertem a andělem. Jako každý rok nás můžete vidět 

u rozsvíceného stromečku s krátkým předvánočním programem. Letos to 

připadá na 1.12. Budeme se na vás těšit. No a potom už jen čekat, jestli i nám 

do školky Ježíšek nějaké dárky přinese. Čeká nás malá besídka u nás ve školce 

a tvoření s rodiči u vánočního stromečku. Datum bude upřesněn na nástěnce 

v MŠ. Tak na viděnou zase v prosinci ;-) 

 A pro připomenutí ještě kontakty: MŠ 461100491 

777256968 – ředitelka 

774633590 – vedoucí stravování  

e-mail: ms@rychnovnm.cz  
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Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 250,-/hod 

Štěpkování větví 200,-/hod 

Práce s křovinořezem 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou pilou 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou sekačkou 

Práce tlakovým čističem 

Práce s motorovým kalovým čerpadlem 

150,-/hod/ pracovník 

150,-/hod 

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 

 

 

Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází 1x za dva měsíce. 
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