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Informace z 27. zasedání zastupitelstva, 

 konaného dne 23. 06. 2014 

Zúčastnilo se 8 zastupitelů (1 omluven), 5 občanů 

 

Schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2013  

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku a hospodaření obce za rok 

2013. V roce 2013 se hospodařilo s původně schváleným rozpočtem, kde 

byly příjmy ve výši 8 703 800,- Kč a výdaje ve výši 8 497 900,- Kč, 

rozpočet byl schodkový  -205 900,- Kč. Skutečnost roku 2013 byla 

v příjmové části - celkové příjmy ve výši 12 259 033,- Kč, ve výdajové části 

- celkové výdaje ve výši 11 486 920,- Kč, což znamená, že obec ve 

skutečnosti hospodařila s celkovým přebytkem 772 113,- Kč.   

Plnění rozpočtu obce v roce 2014 
Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce v roce 2014, 
k 31. 05. 2014 je rozpočet plněn v příjmové části částkou 4 795 415,- Kč a 
ve výdajové části částkou 4 732 387,- Kč. Zastupitelstvu byla předložena 
první úprava rozpočtu obce pro tento rok a to navýšení příjmů o 
2 846 600,- Kč a navýšení výdajů o 2 672 500,- Kč.  

Určení počtu zastupitelů na volební období 2014 - 2018 

Zastupitelstvo obce určilo počet členů zastupitelstva obce pro volební 

období 2014 - 2018. V podzimních komunálních volbách se v naši obci 

bude volit 9 členů zastupitelstva. 

 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

 

Informace Obecního úřadu 

Změna prodejní doby 

Upozorňujeme občany na to, že byla změněna prodejní doba v místní 

prodejně smíšeného zboží COOP JEDNOTA.  

Pondělí: 6:45 - 11:45; 12:15 - 14:30 

Úterý:  6:45 - 11:45; 12:15 - 14:30 

Středa:  6:45 - 13:00 

Čtvrtek: 6:45 - 11:45; 12:15 - 16:00 

Pátek:  6:45 - 11:45; 12:15 - 16:00 

Sobota: 8:00 - 10:00 

Neděle:  zavřeno  

Změna ordinace MUDr. Grepla 

Ordinace MUDr. Grepl upozorňuje občany na to, že v týdnu od 30. 6. do 

 4. 7. bude následující ordinační doba: 

Pondělí   30. 06.   zavřeno 

Úterý   01. 07.   7:00 - 12:00 

Středa   02. 07.   zavřeno 

Čtvrtek   03. 07.   13:00 - 16:00 

Pátek   04. 07.   zavřeno 

Ostatní dny Vás ošetří MUDr. Němcová v Moravské Třebové, tel. č. 

461 310 110. 



UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 

Upozorňujeme občany na to, že se v okolí množí případy vloupání do 

objektů, proto dbejte zvýšené opatrnosti a všímejte si pohybu neznámých 

či podezřelých osob ve svém okolí. 

Autobus pro školáky 

Informujeme občany, jejichž děti dojíždějí do ZŠ Třebařov, že na poslední 

školní den tj. pátek 27. 06. 2014 je zajištěn autobus, který odveze školáky i 

jejich rodiče do Rychnova. Odjezd autobusu z Třebařova je v 10:00 hod.  

Kulturní akce 2014 

Červen 

28. 06. 2014 Otevírání koupaliště a vítání prázdnin 

Obec Rychnov na Moravě Vás srdečně zve na OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ 

A VÍTÁNÍ PRÁZDNIN. Tato akce se uskuteční v sobotu 28. června 2014 

od 13:30 hodin na místním koupališti. Připraven je bohatý program pro 

děti i dospělé, spousta zábavy, dobrého jídla a pití. 

Červenec 

12. 07. 2014  

Přátelské posezení s myslivci", aneb den plný her a zábavy 

Myslivecké sdružení Rychnov na Moravě všechny srdečně zve na "Přátelské 

posezení s myslivci", aneb den plný her a zábavy. Tato akce se koná v 

sobotu 12. července 2014 od 14 hodin na chatě MS. Připravena je 

myslivecká kuchyně a bohatý doprovodný program. 

 

 

 

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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