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      Rychnov, pohled směr poldr                                                                                   

Informace z 26. zasedání zastupitelstva, 

 konaného dne 14. 04. 2014 

Zúčastnilo se 9 zastupitelů, 15 občanů 

 

Žádost o dotaci 

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci poskytovanou SFŽP 

v oblasti zlepšování systému povodňové služby a preventivní 

protipovodňové ochrany. V rámci této dotace, kde je spoluúčast obce 10% 

z celkových uznatelných nákladů, je možno mj. vybudovat bezdrátový 

rozhlas v obci.  

Úprava veřejných ploch pro chodce 

Zastupitelstvo obce schválilo vybudování zpevněné plochy určené pro 

chodce. V první fázi bude upraveno území od křižovatky po poštu. Počítáno 

je se zpevněním prostoru o šířce 1,5 m o délce cca 140m  

Pořízení vozidla pro myslivce  

Starosta informoval o možnosti bezplatného převodu nepotřebného 

majetku Armády ČR do vlastnictví obce. Ve spolupráci se zástupcem 

mysliveckého sdružení Rychnov na Moravě panem Tomášem Novákem byla 

starostou obce podána žádost o převod armádního vozidla PV3S skříňové 

štábní. Bezúplatný převod tohoto vozidla byl schválen a v nejbližší době 

bude vozidlo předáno obci. Po přihlášení do registru vozidel a zavedení do 

majetku obce, bude vozidlo bezplatně zapůjčeno k užívání mysliveckému 

sdružení.   

 

Socha Sv. Florian 

Zastupitelstvo obce schválilo restaurátorské práce na soše Sv. Floriana, 

tato socha bude v rámci restaurátorských prací rozebrána a přemístěna do 

středu obce, její nové umístění bude v prostoru u hřbitovní zdi směrem 

k návsi.   

 

Volby do EP 

Volby do Evropského Parlamentu se budou konat v termínu 23. a 24. 

května 2014. Volební místnost v naší obci bude v zasedací místnosti OÚ. 

K volbám můžete přijít v pátek 23. května v době od 14,00 hod. do 22,00 

hod. a v sobotu 24. května v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. Pokud má 

někdo z občanů zájem o hlasování do přenosné hlasovací schránky, je 

potřeba tento zájem oznámit na OÚ. Tel. 461 100 455 nebo 774 85 22 85. 

 

Autobusová doprava  

Starosta upozornil občany na další změnu jízdního řádu autobusové 

dopravy. Přílohou tohoto vydání je jízdní řád platný od 15. 6. 2014. Další 

změna v autobusové dopravě se týká dálkového autobusu „Brňák“ tento 

spoj bude od 15. 6. 2014 jezdit přes naši obec pouze v neděli. 

 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

 



Informace Obecního úřadu 

 

Připomínáme služby, které můžete využít na obecním úřadě. 

Vidimace - úřední ověření kopie dokumentu  

Legalizace - úřední ověření vlastnoručního podpisu 

Czech POINT 

Obecní úřad Rychnov na Moravě je kontaktním místem Czech 

POINTU a poskytuje tyto služby: 

 zřízení datové schránky 

 živnostenský rejstřík 

 rejstřík trestů 

 registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu 

 registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu 

 oznámení o zneplatnění přístupových údajů 

 obchodní rejstřík 

 katastr nemovitostí 

 insolvenční rejstřík 

 informační systém odpadového hospodářství 

 informační systém o veřejných zakázkách 

 centrální registr řidičů 

 autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu 

Kontaktní osoba pro poskytování služeb Czech POINTU: 

Lenka Kylarová, tel: 461 100 455, 774 85 22 85 

 

 

Kulturní akce 2014 

Červen 

14. 06. 2014 Dětský den - v areálu koupaliště 

SDH ve spolupráci s obcí pořádá odpoledne plné her. Bližší informace na 

plakátech a webu obce. 

28. 06. 2014 Otevírání koupaliště a vítání prázdnin  

Obec Rychnov na Moravě, zve všechny občany na zábavné odpoledne 

do areálu koupaliště, bližší informace budou zveřejněny v příštím vydání 

RL, na plakátech a na webu obce. 

Ohlédnutí za XIII. ročníkem Rychnovského šlapáku 

Ve čtvrtek 8. května 2014 se konal tradiční, již XIII. ročník 

Rychnovského šlapáku. Start i cíl byly na koupališti. I přes to, že v 

předvečer pochodu pršelo, nakonec se počasí umoudřilo a sluníčko 

přilákalo 92 účastníků pochodu. Mohli si vybrat ze dvou pěších tras o 

délce 6 a 10 km a jedné cyklotrasy o délce 15 km. Pěší pochod si 

vybralo celkem 75 účastníků, z toho kratší trasu absolvovalo 36 

účastníků a delší trasu 39 účastníků. Cyklotrasu zvolilo 17 účastníků. 

Všechny trasy vedly přes Mariánskou studánku, kde na účastníky čekala 

novinka letošního pochodu - plnění úkolu. Ten se skládal z několika 

otázek, na něž se odpovědi dali vyčíst na informačních cedulích v 

blízkosti Mariánské studánky. Všichni účastníci dorazili úspěšně do cíle a 

po návratu posledního byl odměněn nejmladší a nejstarší účastník 

letošního ročníku. Dále jsme vylosovali jednoho účastníka z každé 

kategorie, tito vylosovaní splnili úkol na Mariánské studánce, a za to 

obdrželi drobnou odměnu. Během akce bylo zajištěno bohaté 

občerstvení, o které se postaral místní sbor dobrovolných hasičů. 

Fotogalerii z akce můžete shlédnout na webu obce.  

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na setkání při dalších akcích. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 
 dovolte mi pár slov a informací. 
 
Nepořádek u potoka 
Jako již tradičně zaměstnanci obce provádějí kosení trávy břehu 
Rychnovského potoka, zajisté toto kosení přispívá k zlepšení životního 
prostředí v bezprostřední blízkosti potoka, ale také výrazně zlepšuje vzhled 
obce a její údržby. Toto naše snažení bohužel kazí spoluobčané, kteří si 
myslí, že břeh potoka je skládka a můžou sem ukládat odpad všeho druhu. 
Na břehu potoka jsme nalezli sklo, železo, plastové nádoby i obaly, větve, 
listí, trávu, ale co nás překvapilo asi nejvíce, to jsou vnitřnosti zvířat. Nic 
z výše uvedeného nemá co dělat na břehu potoka potažmo v potoce. 
Žádám proto všechny provinilce, aby se v budoucnu zamysleli nad svými 
činy a pro likvidaci odpadu použili popelnici, pytle na odpad či bezplatné 
uložení na sběrném dvoře. Jdu po silnici a vidím Vaše upravené zahrady a 
pěkné okolí Vašich domovů, ale jestliže jdu kolem po břehu potoku tak 
vidím, kam ukládáte odpad vzniklý při zajištění krásného svého okolí domu 
a v tu chvíli přemýšlím, zda Vaše pěkná zahrada stojí za znečištění potoka 
a jeho okolí. Prosím Vás udržujte pořádek!         

Nabídka služeb 

Obec Rychnov na Moravě v tuto dobu zaměstnává 16 pracovníků VPP, 4 

pracovníky na aktivizační příspěvek a má 5 stálých zaměstnanců. Vzhledem 

k uvedeným počtům pracovníků jsme schopni nabídnout občanům obce 

poměrně širokou škálu prací. Nejvyužívanější jsou práce s křovinořezem či 

motorovou pilou, u malotraktoru je to mulčování a štěpkování. V každém 

vydání RL je uvedena nabídka služeb poskytovaných obecními zaměstnanci 

i se stanovenou cenou. Pokud však potřebujete práce, které nejsou 

uvedené v nabídce, neváhejte nás kontaktovat a pokud budou požadované 

práce v silách našich zaměstnanců, rádi Vám pomůžeme. V minulosti jsme 

například budovali oplocení. V majetku obce je i motorový tlakový čistič, ke 

kterému máme tlakového „krtka“ pro čištění odpadů.  

Možnosti využití obecních pracovníků jsou jednoduše veliké.  



Volby do zastupitelstva obce 

Jistě víte, že v letošním roce se budou konat volby do zastupitelstva 

obce. Možná slýcháte, že bude nově zavedena přímá volba starostů 

atd., ale věřte, že žádná novinka pro letošní volby nebude. Vše bude ve 

stejném duchu jako minulé volby tj. budou kandidovat samostatní 

kandidáti či různá seskupení kandidátů nebo politické strany. Současné 

zastupitelstvo obce určí počet zastupitelů pro příští volební období, 

počet zastupitelů je v naší obci možno určit v počtu 7 až 15 členů 

zastupitelstva. Nově zvolení zastupitelé si ze svých řad zvolí starostu a 

místostarostu. Termín voleb vyhlásí prezident Republiky 90 dní před 

jejich konáním. Obecní úřad poskytne všem občanům bližší informace 

k volbám, jakmile bude znám termín voleb a další podrobnosti.   

Příchod léta - úklid 

Po deštivých dnech se konečně dostavilo slunce, což nás upozorňuje na 

blížící se příchod léta. V tomto období se naplno rozjíždí úklid 

venkovních prostor, sekání trávy, přípravy zahrádek i zahrad atd. Proto 

Vám nabízíme možnost odvezení nepotřebných věcí do sběrného dvora. 

Pokud nemáte kompost a potřebujete zlikvidovat větší množství trávy či 

větví, jsme schopni tento materiál od Vás odvézt a zlikvidovat, prosím 

zvažte tuto nabídku, než odpad uložíte u potoka nebo jej zapálíte. Obec 

pro Vaše potřeby doplnila zásobu popelnic a v současné době 

Vám můžeme nabídnout pozinkovanou popelnici nebo 

plastovou s kolečky, obě varianty zakoupíte na obecním úřadě 

za cenu 850,- Kč/kus. Samozřejmě při úklidu můžete využít i 

plastové pytle na odpad, které si můžete vyzvednout na obecním úřadě. 

Pro uložení bio odpadu budou v letošním roce zakoupeny dva 

velkoobjemové kontejnery, které budou volně přístupné občanům obce. 

Nákup kontejnerů se v současné době připravuje, jakmile budou 

kontejnery dodány a umístěny budete o tom informováni.  

 

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 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 
 

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:    ou@rychnovnm.cz 

              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 

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