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Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 12. 2012 

Vydané nové obecně závazné vyhlášky obce 

OZV č.1/2013 o užívání plakátovacích ploch 

OZV č.2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Rychnov na Moravě 

OZV č.3/2013 o místních poplatcích, tato vyhláška stanovuje výši 

místních poplatků za psa, užívání veřejného prostranství a poplatek za 

komunální odpad, uvedené poplatky jsou ve stejné výši jako v dosud 

platné vyhlášce 



Informace o výši vodného pro rok 2013 

Zástupci obcí DSO skupinový vodovod Moravskotřebovska, jehož je 

obec Rychnov na Moravě součástí, na své schůzi schválili výši 

vodného pro rok 2013 ve výši 32,87 bez DPH, při DPH 15% bude tedy 

konečná cena pro obyvatele obce 37,80Kč/m3 

Stanovení stočného pro rok 2013  

Stočné je vybíráno za likvidaci odpadních vod na byt. domě č.p. 55 a 

od nájemníků a subjektů napojených na ČOV u byt. domu č.p. 219. 

Starosta navrhnul ponechat výši stočného stejnou jako v roce 2012, tj. 

č.p. 55 - 39,-Kč/m3, ČOV - 36,-Kč/m3. 

Rozpočet obce pro rok 2013  

ZO Rychnov na Moravě, schvaluje schodkový rozpočet obce pro rok 

2013, příjmy 8 497 900,-Kč, výdaje 8 703 800,-Kč, schodek ve výši 

205 900,-Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního 

zastupitelstva nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu 

obce. 

Informace OÚ 

Sběr plastů v roce 2013 

Svoz tříděného plastu bude prováděn každé pondělí. První svoz v novém roce 

proběhne 7. ledna 2013. 

Svoz KO v roce 2013 

Svoz KO bude zajištěn TS Moravská Třebová. Termíny svozu jsou samostatně 

jako příloha RL. 

Místní poplatky 2012 

Bohužel i přes opakované upozornění jsou mezi námi občané, kteří nezaplatili 

místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Tyto neplatiče 

upozorňujeme nato, že výše jejich poplatku bude navýšena a  případně 

předána k vymáhání. 



Místní poplatky 2013 

Pro rok 2013 platí stejná výše poplatku za svoz KO jako v roce 2012, 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. 

 

Přílohou těchto RL je ohlášení k místnímu poplatku za KO a psa.  

Žádáme občany, aby toto ohlášení vyplnili a odevzdali na OÚ do 31. 1. 2013. 

V případě požadavku na osvobození od poplatku z důvodu pobytu mimo 

obec, musí poplatník prokázat nárok na osvobození do 31. 1. 2013. 

Sběrný dvůr 

Provoz sběrného dvoru - sobota 22. 12. a 29. 12. v době 9 - 12 hod. 

První v novém roce sobota 5. 1. 2013 9-12 hod. 

Knihovna 

Ve čtvrtek 27. 12. 2012 bude knihovna uzavřena. 

Otevřeno bude každý čtvrtek počínaje 3. 1. 2013. 

Sběr papíru v roce 2012 

Vyhodnocení za rok 2012 bude zveřejněno v příštím vydání RL. 

Pro rok 2013 platí stejná pravidla jako v roce 2012, 

0,50 Kč/kg pro každého sběratele 

po vyhlášení odměna pro 5 největších sběračů 1. (1 000,-) 2. (500,-) 3. (300,-) 

4. (200,-) 5. (100,- Kč).  

Soutěž zahrádka roku 2013 

Soutěž o nejlépe upravenou zahrádku, 

posuzovat se bude podle dodaných fotografií,  

termín dodání fotografií bude zveřejněn, 

vyhlášeno a odměněno bude 10 nejlepších.  

 



Hlavní cenou bude rodinná vstupenka na výstavu FLORA Olomouc, 

dalšími cenami budou zahradnické potřeby.  

 

Informace z Římskokatolické farnosti Rychnov na Moravě 

Betlémské světlo 

zveme všechny děti na roznášení Betlémského světla, a to v pondělí 24. 

prosince 2012 od 9,00 hod. u kostela. Pokud máte lucerničky, vezměte je 

s sebou.  

Betlémské světlo bude roznášeno ve střední části obce a to od kostela po 

autobusovou zastávku u koupaliště. Pokud máte zájem o Betlémské světlo a 

bydlíte mimo uvedené území, tak nás prosím kontaktujte na níže uvedený 

telefon, my Vám rádi Betlémské světlo přineseme. 

Více informací na tel. 724 024 790. 

 

Bohoslužby v Rychnově na Moravě 

Štědrý den                        - půlnoční mše od 22,00 hod. 

(pondělí 24. prosince)     - od 21,45 hod. srdečně zveme na 

                                              „Malý vánoční koncert“  

                                               rychnovského sboru pod vedením pí. Tamary 

Mengrové 

 

Boží hod vánoční             - mše svatá od 9,30 hod.  

(úterý 25. prosince) 

Svatý Štěpán                    - mše svatá od 9,30 hod.  

(středa 26. prosince) 

Nový rok                           - mše svatá od 9,30 hod. 

(úterý 1. ledna) 



Kulturní akce 2013 

 
Únor - Valentýnský ples 
Březen - MDŽ, Pyžamový bál 
Duben - Vítání občánků, pálení Čarodějnic 
Květen - Den matek, Rychnovský šlapák 
Červen - Den dětí, Vítání prázdnin 
Červenec - Fotbalový turnaj 
Srpen - Ukončení prázdnin 
Říjen - Drakiáda 
Listopad - Lampionový průvod 
Prosinec - Adventní výstava, Rozsvěcení vánočního stromu s Mikulášskou 
nadílkou 

Kulturní komise obce 

Zhodnocení roku 2012 

V komisi pracuje 6 členů: B. Honsová, H. Hánová, H. Šmídová, J. Vítková, M. 

Olosová, P. Knoblich 

Komise osobně blahopřála 18 občanům naší obce, mezi nimiž byly i 2 dvě 

devadesátileté občanky (H. Javorková a V. Sekaninová). 52 písemných 

gratulací týkajících se kulatých a půlkulatých narozenin v rozmezí 50-75 let 

rozvážela a zasílala předsedkyně komise B. Honsová.  

Pro letošní rok bylo naplánováno celkem 20 akcí, bohužel vlivem 

nepříznivého počasí se 3 akce neuskutečnily.  

Děkujeme všem občanům, za účast na těchto akcích.  

Zvláštní poděkování patří mateřské škole za všechna jejich vystoupení.  

Dále děkujeme všem složkám, které se na pořádání akcí podílely.  

Mé velké osobní díky patří členům kulturní komise, kteří pro komisi pracují ve 

svém volnu.  

Do nového roku hodně zdraví, lásky a pevné nervy přeje Božena Honsová a 

členové kulturní komise.  

Božena Honsová 

 



Pozvánka na akce v Hospodě na Hranici 

24. 12. 2012 otevřeno 9,00 - 15,00 

Pohodová nálada Štědrého dne, tak proč se nesejít v hospodě. 

Zelná polévka - zdarma pro všechny 

Řízek, bramborový salát - za symbolických 50,-Kč 

26. 12. 2012 otevřeno od 15,00 

Na Štěpána není pána a u nás i pro dámy. 

Již tradiční šipkový turnaj a losování o ceny. 

Štěpánské speciality: hovězí TATARÁK 

                                      polotmavý speciál Gustav 13° 

31. 12. 2012 otevřeno od 17,00 hod. 

Rozloučení se starým rokem a přivítání nového. 

Žádný vstupní poplatek, čeká Vás hodně pití, dostatek jídla, ale hlavně dobrá 

nálada. 

Promítání na velkoplošné plátno, reprodukovaná hudba.  

Adresy Obecního úřadu: 

Rychnov na Moravě č. p. 63 

569 34 Rychnov na Moravě 

e-mail:    ou@rychnovnm.cz 

              info@rychnovnm.cz 

   podatelna@rychnovnm.cz 

web:   www.rychnovnm.cz 

 

Datum příštího vydání: 28. 2. 2013 

Datum uzávěrky: 15. 2. 2013 

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

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

                  Eduard Mengr, e-mail: eduard.mengr@rychnovnm.cz 
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