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Informace z 28. zasedání zastupitelstva, 

 konaného dne 25. 08. 2014 

Zúčastnilo se 8 zastupitelů (1 omluven), 8 občanů 

Hasičská Avia  

Protože byla zakoupena 9místná dodávka pro potřeby hasičů, rozhodlo 

zastupitelstvo o ekologické likvidaci hasičské AVIE. Po této likvidaci budou 

mít hasiči k dispozici dodávku a přívěsný hasičský vozík. 

Nákup nemovitosti 

Bylo rozhodnuto, že obec odkoupí rozestavěnou stavbu v blízkosti čp. 37, 

ta by měla být následně zlikvidována a pozemek nabídnut na novou 

výstavbu. Nákup bude realizován v případě, že nedojde k prodeji jinému 

zájemci. Obec je ochotna uhradit maximálně cenu do 50 tis. Kč. 

Výpůjčka vozidla PV3S 

Zastupitelstvo rozhodlo o výpůjčce vozidla PV3S skříň. štábní mysliveckému 

spolku Rychnov na Moravě. Jedná se o vozidlo, které obec získala 

bezplatným převodem od Armády ČR.  

Informace o provedených a prováděných pracích 

Starosta seznámil přítomné s provedením prací, které byly schváleny při 

tvorbě rozpočtu pro tento rok. Byl vytvořen vzorový prostor pro chodce o 

délce 160 m; zpevněna cesta za fotbalovým hřištěm; jsou osazeny sloupy 

na nová světla VO, světla se budou instalovat v dohledné době; probíhají 

práce na autobusové zastávce Rychnov - dolní, zde vznikne nová čekárna a 

zastávka ve směru Lanškroun; byla provedena výměna oken na školce a 

jednoho okna ve školní kuchyni, vyměněny byly vchodové dveře do školky, 

jídelny a tělocvičny; započaty byly práce na výstavbě kójí pro nájemníky 

bytových domů čp. 219 a 220; provedena byla oprava propustku na místní 

komunikaci k čp. 181, 182 a 183; starosta doplnil, že je i nadále 

pokračováno v realizaci projektu revitalizace návsi.  

 

Informace z 29. zasedání zastupitelstva, 

 konaného dne 06. 10. 2014 

Zúčastnilo se 9 zastupitelů, 24 občanů 

Rozpočtová změna 2/2014, plnění rozpočtu 2014 

Byla přijata rozpočtová změna č. 2/2014 kterou plánovaný rozpočet obce 

pro rok 2014 předpokládá celkové příjmy 12 273 600,- Kč a celkové výdaje 

11 774 200,- Kč. 

Zpevněná plocha pro chodce 

Zastupitelstvo odsouhlasilo vybudování další zpevněné plochy pro chodce. 

Během první poloviny měsíce října bude vybudována plocha pro chodce ve 

spodní části obce a to od mostu u čp. 123 až po novou zastávku Rychnov - 

dolní. 



Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 

2014. 

Dne 24. 09. 2014 bylo pracovníky Krajského úřadu provedeno dílčí 

přezkoumání hospodaření obce a to za období 01. 01. - 24. 09. 2014, 

přezkoumáním nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

Zpráva kontrolního a finančního výboru 

Finanční a kontrolní výbor zastupitelstva provedly kontrolu ve své 

kompetenci a u namátkově kontrolovaných dokladů nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky.  

Pozemkové úpravy 

Starosta seznámil přítomné se započetím pozemkových úprav v obci 

Rychnov na Moravě. Státní pozemkový úřad zahájil přípravu na pozemkové 

úpravy - upřesnění a rekonstrukce přídělů v intravilánu obce. Zájmovým 

územím bude Rychnovský potok a přilehlé parcely vedené ve zjednodušené 

evidenci katastru nemovitostí. 

Předvolební témata 

Starosta obce zaslal pozvání na toto zasedání všem kandidátům do 

nadcházejících voleb do zastupitelstva obce. Nikdo s oslovených se 

z jednání neomluvil, ale i přesto se zasedání neúčastnili všichni kandidáti. 

Za uskupení „OBČANÉ RYCHNOVA“ se zúčastnili dva kandidáti, Ing. Jan 

Nechuta a Petr Pospíšil, za uskupení „ Občané za rozvoj Rychnova“ se 

zúčastnili všichni kandidáti, dále se zúčastnili i nezávislí kandidáti p. Milan 

Katovský a p. Eduard Mengr. Přítomným kandidátům byla dána možnost 

diskuse s občany i zastupiteli. Nikdo této možnosti nevyužil. Prostor pro 

otázky na kandidáty byl dán i občanům, tuto možnost využila pouze paní 

Libuše Hánová, která jakožto zmocněnec uskupení „ Občané za rozvoj 

Rychnova“ vyslovila své rozhořčení nad tím, že někteří kandidáti uvádějí 

lživé informace o svém povolání. Někteří přítomní kandidáti i občané se 

domnívají, že se jedná o pravdivé informace a nedochází k dezorientaci 

voličů. Starosta nepřipustil delší debatu k tomuto tématu s konstatováním, 

že u některých kandidátů skutečně došlo k uvedení nepravdivých údajů. 

Zhodnocení volebního období 

Zastupitelé odsouhlasili dokument ve kterém je zhodnoceno celé volební 

období. Toto hodnocení bude doručeno do každé domácnosti společně 

s Rychnovskými listy.  

Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast na 

dnešním zasedání, poděkoval všem zastupitelům za jejich práci pro obec 

Rychnov na Moravě a zasedání ukončil.   

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

 

Informace Obecního úřadu 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 

Připomínáme občanům, kteří nemají zaplaceny poplatky za komunální 

odpad a psa, že splatnost poplatku byla do konce měsíce září. 

Pokud si nejste jisti tím jestli máte poplatky uhrazeny, můžete se 

s dotazem obrátit na tel. č. 774 85 22 85, a nebo se zeptat osobně 

v kanceláři OÚ. 

Sbírka pro DIAKONII 

Občanské sdružení Diakonie Broumov opět pořádá sbírku použitého 

ošacení. Sbírka se v naší obci koná v termínu 3. - 7. listopadu 2014. Sběrné 

místo je na OÚ, kam můžete v tomto termínu donést téměř vše, co je pro 

Vás již nepotřebné a přitom by mohlo posloužit někomu jinému (oblečení, 

obuv, lůžkoviny, látky, hračky aj.) 

Vyplácení příspěvku na jízdné pro žáky ZŠ 

Upozorňujeme rodiče dětí školou povinných, kteří si ještě nevyzvedli 

příspěvek na dopravu za období 1-6/2014, že tak mohou učinit v kanceláři 

OÚ.  

Volby do zastupitelstva obce 

Volby do zastupitelstva obce se budou konat v pátek 10. října v době od 



14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 11. října v době od 8,00 do 14,00 hodin. 

Volební místností pro naši obec bude zasedací místnost obecního úřadu, 

kde na Vás bude čekat 9 členů okrskové volební komise. Každá z volebních 

stran měla možnost nominovat svého zástupce a náhradníka do okrskové 

volební komise, tuto možnost využilo pouze jedno uskupení a proto 

starosta obce nominoval chybějící členy OVK. Volby do zastupitelstva obce, 

jsou volby, ve kterých si občané zvolí své zástupce a ti se budou starat 

čtyři roky o blaho obce a jejich občanů. Proto se domnívám, že volební 

účast by měla být mnohem vyšší, než tomu bylo při volbách v roce 2010, 

kdy se k volební schránce dostavilo pouze 48,57 % oprávněných voličů 

v naší obci. Svojí účastí rozhodnete, jestli obec ve které žijete, půjde 

stejnou cestou jako doposud, nebo zda se zcela změní zaběhnutý systém 

řízení a fungování obce, jak slibují volební uskupení, která se ucházejí o 

Váš hlas.   

 

V případě, že se ze zdravotních důvodů nemůžete dostavit do volební 

místnosti, kontaktujte kancelář OÚ na tel. č. 461 100 455 nebo 774 85 22 

85, členové okrskové volební komise Vás s přenosnou volební schránkou 

navštíví v místě Vašeho bydliště.  

Pokud někdo z voličů nedostal, ztratil nebo znehodnotil volební lístek, 

obdrží volební lístek přímo ve volební místnosti.  

   

Kulturní akce 2014 

Říjen  

Drakiáda 

Obec Rychnov na Moravě Vás srdečně zve na DRAKIÁDU, která se bude 

opět konat na místním fotbalovém hřišti. Termín této akce bude 

upřesněn na plakátech, obecním webu a v obecním rozhlase. I tento 

rok se můžete těšit na brambory pečené v popelu a jiné občerstvení.  

 

Listopad 

17. 11. 2014  

Lampionový průvod 

Obec Rychnov na Moravě Vás srdečně zve na Lampionový průvod, který se 

bude konat v pondělí 17. listopadu. Sraz účastníků bude v 17 hodin na 

dvoře mateřské školy. Pro všechny účastníky budou připraveny párky na 

opečení a čaj na zahřátí.  

 

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

volební období končí a proto i já předkládám zhodnocení svého působení 

ve funkci starosty obce Rychnov na Moravě.  

Své zhodnocení bych rozdělil do tří okruhů.  

1) obec 2) obecní úřad 3) zaměstnavatel 

1) Naši obec tvoří území o rozloze 2358 ha, 220 nemovitostí a 618 občanů, 

obec vlastní 123 ha lesa, rozlehlý dům, ve kterém se nachází ubytovna, MŠ 

a byt, hasičskou zbrojnici, dům bývalé Rychty, budovu obecního úřadu, 3 

bytové domy, veřejné dětské hřiště, areál koupaliště a areál fotbalového 

hřiště.  Z tohoto výčtu je jasné, že je o co se starat. O hospodaření v lese 

se stará obecní hajný a lesní hospodář, v lesích se hospodaří dle platného 

hospodářského plánu. Běžné práce v lese provádí obecní zaměstnanci, na 

těžbu je najímán specialista. Palivové dřevo je přednostně prodáváno 

občanům obce a vyjma prodeje bukové hmoty, která se prodávala za vyšší 

cenu, skončilo všechno palivové dřevo u domů v naší obci. Hodně úsilí a 

práce zabralo získání areálu koupaliště a jeho uvedení do současného 

stavu. Zde pevně věřím, že i budoucí vedení obce bude na tento areál 

myslet a zajistí návštěvníkům alespoň takové zázemí jaké je v současné 

době. Velký důraz jsem kladl na údržbu veřejných prostor jako je dětské 

hřiště, náves, hřbitov atd. Proto, aby bylo možné zajistit kvalitní údržbu 



obce a nabídnout občanům kvalitní služby, bylo zakoupeno několik 

profesionálních strojů a zařízení např. křovinořezy, motorové pily, motorové 

sekačky, elektrocentrála, tlakový čistič atd. Dalším zájmem je kvalita a 

bezpečnost místních komunikací a průjezdné krajské silnice. Pro zkvalitnění 

byla prováděna údržba a opravy místních komunikací, doplněno bylo jedno 

zábradlí mostu, všechna zábradlí mostů i mostků byla natřena. Bylo 

rozšířeno veřejné osvětlení v obci a byla přijata koncepce rozvoje 

veřejného osvětlení. Pro zřízení odpočívadel jsem využil stávajících ručních 

pump a u těchto veřejně přístupných míst jsem nechal naistalovat lavičky. 

Pumpy se v současné době opravují a budou občanům i turistům 

k dispozici v plně funkčním stavu.                

2) Obecní úřad je instituce, kterou tvoří starosta, místostarosta a 

zaměstnanci zařazeni do obecního úřadu. Obecní úřad zajišťuje chod obce, 

na obecní úřad docházejí lidé se svými dotazy, podněty či stížnostmi. Pro 

lepší dostupnost jsme zbudovali nový vstup a provedli reorganizaci 

kanceláří . Obecní úřad zpravuje obecní web, který byl zcela nově vytvořen, 

je na velmi vysoké úrovni a díky němuž mají občané k dispozici mnoho 

informací. Obecní úřad jakožto instituce plní své povinnosti, nabízí 

občanům služby jako vidimace a legalizace, CZECHPOINT, veřejný přístup 

k internetu atd. Věřím, že obecní úřad slouží ke svému účelu a občané se 

na nás jako pracovníky mohou obrátit s důvěrou.   

3) Jsem přesvědčen, že obec má být významným zaměstnavatel, jehož 

prostřednictvím se sníží nezaměstnanost v obci a pracovní příležitost 

dostanou i těžko zaměstnatelní občané. Ve svém prvním roce jsem se 

důkladně seznamoval s potřebami obce i občanů a dle získaných informací 

jsem mohl zhodnotit využitelnost nabídek ÚP. Díky vynikající spolupráci 

s úřadem práce mohla naše obec využívat hojné množství pracovníků. Bylo 

využito pracovníků na VEŘEJNOU SLUŽBU (VS), VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ 

PRÁCE (VPP) i dohody o provedení práce (DOPP) na tyto druhy pracovníků 

přispíval ÚP nebo byly ze zákona bez nároku na plat. 

 

Zaměstnanci obce v řeči čísel. 

Rok 2011  - obecní úřad 2 pracovnice 

  - ubytovna 2 pracovnice 

  - údržba obce 2 pracovníci 

  - DOPP 10 pracovníků 

Rok 2012 - obecní úřad 2 pracovnice 

- ubytovna 1 pracovnice 

- údržba obce 2 pracovníci 

- VPP 2 pracovníci 

- VS 38 pracovníků 

- DOPP 16 pracovníků 

Rok 2013 - obecní úřad 2 pracovnice 

- ubytovna 1 pracovnice 

- údržba obce 2 

- VPP 16 pracovníků 

- DOPP 12 pracovníků 

Rok 2014 - obecní úřad 2 pracovnice 

- ubytovna 1 pracovnice 

- údržba obce 2 pracovníci 

- VPP 19 pracovníků 

- DOPP 17 (9 APP) zaměstnanců  

Díky tomuto počtu pracovníků jsme schopni udržovat veřejná prostranství, 

obecní budovy a areály v pohledném stavu. Pracovníci jsou pomocníky i 

občanům obce, několikrát byly najati na různé práce jak s motorovým tak 

ručním nářadím.   

Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelům za podporu a důvěru, všem 

občanům za to, že jsou občany naší krásné obce a zaměstnancům obce za 

jejich práci pro obec a její občany. Pro nadcházející volby přeji všem dobré 

rozhodnutí a obci zodpovědné zastupitelstvo a kvalitního starostu či 

starostku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise - zhodnocení  

Vážení občané,  

předkládám Vám zprávu o činnosti kulturní komise za uplynulé 4 roky její 

činnosti.  

Kulturní komise byla zřízena zastupitelstvem obce a jejími členy jsou: 

Božena Honsová (předsedkyně), Hana Hánová, Milada Olosová, Petr 

Knoblich, Jaroslava Vítková, Hana Šmídová.  

Náplní kulturní komise jsou:  

- návštěvy jubilantů nad 80 let 

- zasílání narozeninových blahopřání 

- vítání občánků 

- organizace a pomoc při pořádání kulturních akcí v obci 

- vedení klubu zdatných seniorů 

V tomto období členové komise navštívili celkem 78 jubilantů a 180ti 

jubilantům bylo zasláno blahopřání. Nejstarším jubilantem, kterého členové 

komise v tomto období navštívili, byl pan Jan Vondál, který zemřel ve věku 

104 let. 

Do života v naší obci bylo v pěti slavnostních aktech přivítáno celkem 21 

dětí. Obec při těchto příležitostech zastupovala místostarosta paní Hana 

Šmídová, za kulturní komisi paní Božena Honsová, doprovodný program 

připravily děti mateřské školy Rychnov na Moravě pod vedením 

pedagogických pracovníků MŠ Rychnov na Moravě za což jim velmi 

děkujeme. 

Kulturní akce v obci pořádali: Obec Rychnov na Moravě, fotbalisté, myslivci, 

hasiči a SPR 



Celkem se za uplynulé období konalo v naší obci 60 kulturních akcí.  

34 akcí pořádala obec, jednalo se o pravidelné každoroční akce jako je 

MDŽ, Den matek, Rychnovský šlapák, Dětský den, Vítání prázdnin, 

Ukončení prázdnin, Drakiáda, Lampionový průvod, Rozsvícení vánočního 

stromu s Mikulášskou nadílkou, adventní prodejní výstava aj. U většiny z 

těchto akcí se na organizaci  

podílela kulturní komise i zájmové složky v obci. 

Další kulturní akce obec podporovala finančně nebo dary, jednalo se o akce 

např. Valentýnský ples, Pyžamák, Maškarádu, Přátelské posezení s myslivci 

aneb den plný her zábavy, Zamykání koupaliště. 

Velké díky patří všem, kdo se do organizování jednotlivých akcí zapojili, 

zvláštní poděkování patří také pedagogům a dětem z MŠ, které 

obohacovaly program několika akcí svým vystoupením. 

Všechny zveme na připravované akce, které se uskuteční ještě v tomto 

roce.  

V říjnu to bude Drakiáda, v listopadu Lampionový průvod a v prosinci 

Vánoční koncert, Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou a 

Mikulášská zábava. 

Klub zdatných seniorů vede předsedkyně kulturní komise pí. Božena 

Honsová. Klub se schází jedenkrát měsíčně a vítáni jsou všichni senioři z 

naší obce. Klub organizuje vycházky do přírody, přednášky, poznávací 

výlety a pečení vánočního i velikonočního cukroví pod vedením cukráře a 

starosty obce Milana Hány. Také se aktivně zapojuje do organizování 

kulturních akcí pořádaných obcí či kulturní komisí.  

 

Za kulturní komisi a klub zdatných seniorů B. Honsová 

 

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:    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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