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Informace z 22. zasedání zastupitelstva, konaného dne 9. 9. 2013 

Zúčastnilo se 8 zastupitelů (1 omluven) a 11 občanů 

Plnění rozpočtu obce 

Stav rozpočtu obce v roce 2013. 

V příjmové části rozpočtu je plněno k 31. 7. 2013 ve výši 78% a ve 

výdajové části k 31. 7. 2013 plněno ve výši 74% schváleného rozpočtu 

obce pro rok 2013. 

Oprava bytového domu čp. 55 II. etapa 

Starosta seznámil přítomné s postupem prací na rekonstrukci bytového 

domu čp. 55. Výbor zastupitelstva pověřený zajištěním zhotovitele provedl 

poptávkové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, vítězem 

poptávkového řízení pro stavební práce se stala firma Cyril Jirouš 

z Moravské Třebové. Práce byly zahájeny 4. 9. 2013 a ve smlouvě o dílo je 

uveden termín dokončení do 12. 10. 2013 v případě vnitřních prací a do 

31. 10. 2013 venkovní práce. Řemeslné práce (vodoinstalace, kanalizace, 

topení) provede firma PP INSTALO.  

 Dále starosta požádal zastupitele o vyjádření se k výši nájemného 

v uvedeném domě. V posledních dvou letech proběhla investice do domu 

ve výši cca 1,5 mil. Kč. Následně se zastupitelé shodli na zvýšeném 

nájemném v příštích dvou letech. 

Návrh rozšíření VO, stanovení priorit 

 Pověřený výbor pro investice měl za úkol zpracovat návrh rozšíření 

veřejného osvětlení (VO) v obci. 

 V úterý 27. srpna 2013 proběhlo terénní zjištění stavu neosvětlených částí 

obce. Zjištění prováděla komise ve složení Jan Nechuta, Milan Hána a Petr 

Švehla na základě předem připravených map neosvětlených cest. 

Výsledkem bylo vypracování návrhu nových světelných bodů včetně 

posloupnosti jejich budování. 

Hodnocení navrhovaných nových osvětlovacích bodů zohledňuje: 

- počet obyvatel žijících v místě přístupném osvětlovanou cestou, 

- osvětlení mostu nebo rozcestí (křižovatky) 

- finanční náročnost zřízení osvětlovacího bodu  

Na základě této dokumentace, která byla zveřejněna na zastupitelstvu 

prostřednictvím velkoplošné projekce, doporučuje výbor zpracovat koncepci 

rozvoje VO v obci (včetně návrhu etap) a to jak rozšiřování VO tak i 

rekonstrukci stávajících prvků, s předběžným vyčíslením finanční náročnosti 

a zhodnocením návratnosti. 

 

Návštěva prezidenta v Moravské Třebové 

 Prezident České Republiky Miloš Zeman navštívil při svých cestách 

Pardubickým krajem i Moravskou Třebovou, kde v pátek 13. 09. 2013 

vystoupil na náměstí T. G. Masaryka. Po setkání s občany následovalo 

setkání se zástupci měst a obcí regionu MTJ. Tohoto setkání se zúčastnil i 

starosta naší obce. 



Volby do PS  

 Ve dnech 25. a 26. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny ČR. 

Volební místností v naší obci bude zasedací místnost obecního úřadu, 

případné požadavky na hlasování do přenosné volební schránky oznamte 

na obecní úřad do 25. 10. 2013 na tel. 461 100 455. Bližší informace 

k volbám můžete získat na webu obce. 

Výzva starosty k voličům: 

 Vážení spoluobčané, jsem si plně vědom celospolečenského 

nechutenství k politické situaci v naší zemi, ale pokud se má něco 

změnit je potřebná vysoká účast voličů v nadcházejících volbách, 

kde svým hlasováním sdělíte politikům svůj názor.  

Úprava návsi  

(vybudování chodníků, odvodnění a oprava komunikace)  

 Na velkoplošné projekci byl představen projekt úpravy návsi, kde starosta 

seznámil přítomné s návrhem řešení odvodnění, výstavbou chodníků a 

opravou povrchu komunikace. K navrženému projektu se v současné době 

získávají potřebná povolení od vlastníků pozemků a až po ujasnění těchto 

vztahů bude zpracována i cenová kalkulace. Veškerá současná 

dokumentace je k nahlédnutí na webu obce. V případě zájmu je možno 

s dokumentem seznámit zájemce také na OÚ.   

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

 

Informace Obecního úřadu 

 

Upozornění na splatnost místních poplatků 

 Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti místních poplatků za 

psa a komunální odpad tj. do 30. 9. 2013. Po tomto datu může být 

poplatek až ztrojnásoben. 

Stav obyvatel k 30. 08. 2013 je 588 osob. 

V průběhu roku 2013 se  

k trvalému pobytu přihlásilo 17 osob, odhlásilo se 21 osob,  

narodily se 4 děti a zemřelo 6 spoluobčanů. 

 

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

protože se množí mylné informace k fungování naší obce i k mé osobě, 

rozhodl jsem se objasnit některé situace touto cestou. 

Příspěvková organizace MŠ Rychnov na Moravě 

 Obec Rychnov na Moravě zřídila v roce 2009, rozhodnutím zastupitelstva 

obce, příspěvkovou organizaci MŠ Rychnov na Moravě. Hlavním úkolem 

této organizace je zajištění předškolního vzdělávání dětí naší obce. Ke 

splnění tohoto nelehkého úkolu provozuje organizace i školní jídelnu. Pro 

objasnění některých pojmů je nutno dodat, že příspěvková organizace je 

samostatnou organizací, která je řízená ředitelem této organizace. Pro své 

fungování získává prostředky na mzdy od Krajského úřadu a pro ostatní 

výdaje příspěvek od svého zřizovatele tedy od obce Rychnov na Moravě, 

proto označení příspěvková organizace. Zřizovatel má k této organizace de 

facto tři pravomoci:  

 1. poskytovat finanční příspěvek na činnost  

 2. na období 6 let jmenovat ředitele 

 3. kontrolovat použití finančního příspěvku 

Z uvedeného jasně vyplývá, že není v pravomoci zřizovatele jakkoliv 

zasahoval do chodu organizace.  

A nyní ke konkrétním podnětům. 

Prvním zmiňovaným problémem je výměna ředitelky MŠ. 

Jak je výše uvedeno, zřizovatel jmenuje dle platného zákona ředitele 

příspěvkové organizace na dobu 6 let, v našem případě tato doba nastane 

v roce 2015 a v tomto roce se bude zastupitelstvo rozhodovat, zda vypíše 



konkurzní řízení na ředitele PO MŠ, nebo zda potvrdí na další období 6 let 

ve funkci stávající paní ředitelku. Současný stav je takový, že paní ředitelka 

nastoupila na mateřskou dovolenou a na dobu své nepřítomnosti pověřila 

vedením organizace svoji zástupkyni paní Kostkovou.   

Další, nyní žhavě řešený problém se týká školní jídelny. 

 Zde pouze konstatuji, že nemám žádný zájem ani pravomoc zasahovat do 

personální problematiky ve školní jídelně. Lživě byla označena obec 

potažmo starosta za viníka uzavření kuchyně v době dovolené současného 

kuchaře. Jako starosta mám zájem na dobrém fungování celé PO, jako 

příklad mohu uvézt vstřícný přístup, kdy jsem trvale uvolnil jednu 

pomocnou pracovní sílu do kuchyně a to na 4 hodiny denně. Veškeré 

mzdové náklady hradí obec, která na pracovníka dostává dotaci od ÚP.    

 Závěrem jen dodám, že považuji PO MŠ Rychnov na Moravě za 

nejdůležitější organizaci v naší obci, nedovedu si představit fungování obce 

bez své vlastní mateřské školy. Čas ukázal, jak velkou ztrátou pro obec 

bylo rozhodnutí o zrušení ZŠ. Věřím v racionální uvažování nynějších i 

budoucích zastupitelů a nepřipouštím žádnou debatu o možnosti zrušení 

takto významné příspěvkové organizace v obci. 

Areál fotbalového hřiště 

 Obec Rychnov na Moravě je majitelem pozemků i staveb v areálu 

fotbalového hřiště, tento areál je dlouhodobě pronajat fotbalovému oddílu 

pro účely jeho fungování, samozřejmostí je účast oddílu ve fotbalové 

soutěži. 

 V letošním roce došlo k situaci, kdy oddíl neměl dostatek hráčů a z toho 

důvodu nemohl být přihlášen do aktuálního ročníku fotbalové soutěže. 

Z uvedeného důvodu je nyní areál oddílem opuštěn a veškerá údržba 

spočívá na obci jakožto řádného majitele. Protože oddíl neprovozuje 

činnost, pro kterou je určený, nebude poskytnut příspěvek obce na činnost 

tohoto oddílu. Obec areál udržuje ve stavu použitelnosti ke stanovenému 

účelu, tj. pro hraní fotbalu. Informace o záměru změny využití považuji 

spíše za úsměvné než za vážně myšlené (výsadba česneku atd.). Věřím 

v budoucnost fotbalového oddílu v naší obci, a proto by mělo fotbalové 

hřiště zůstat fotbalovým hřištěm. Samozřejmě pokud bude zájem ze strany 

občanů o využití tohoto prostoru pro sportovní vyžití, nevidím v tom 

problém. Můžete zde hrát fotbal pro zábavu, ale i běhat, pouštět draky či 

provozovat jiné sportovní aktivity. Areál není určen pro venčení psů či 

pastvu zvěře. Prosíme všechny návštěvníky areálu, aby udržovali čistotu a 

neničili vybavení.  

 Autobusová doprava 

 Vážení spoluobčané, žádám Vás o dodání připomínek k fungování 

autobusové dopravy. V tomto roce došlo k další změně v organizaci 

dopravy v Pardubickém kraji a to té, že jízdní řády budou vypracovány 

pracovníky krajského úřadu a ne společností OREDO, jako tomu bylo dříve. 

Zda bude vyjednávání s novými pracovníky efektivnější než dříve, lze jen 

těžko odhadovat, ale pokud se nebudeme ozývat tak k žádné pozitivní 

změně ani dojít nemůže. Praxe při tvorbě jízdních řádů a jejich změn by 

měla být taková, že obce sbírají připomínky a požadavky svých občanů a ty 

poté předají tvůrci jízdních řádů. Reálně to fungovalo tak, že nám byl 

předložen návrh, se kterým jsme byli seznámeni a nemohli s ním nic 

udělat. Poté, když si cestující stěžoval řidiči na nevhodnost spojů, bylo 

často odpovězeno, že za situaci může starosta. S tímto tvrzením 

nesouhlasím a požádal jsem provozovatele autobusové dopravy, aby své 

řidiče seznámil s problematikou tvorby jízdních řádů. Nezříkám se 

zodpovědnosti k věcem, které mohu skutečně ovlivnit nebo skutečně 

vytvořím.       

Volby a STAN   

 Již výše je uveden termín předčasných voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, pro tyto volby jsem se rozhodl distancovat se od 

politického hnutí STAN. Toto hnutí vstupuje do voleb ve spojení s TOP 09. 

Hnutí STAN využívá představitelů samospráv a občany této země 

přesvědčuje, že jde o hnutí podporované starosty. Ve skutečnosti jde o 

hnutí, které má ve svých řadách pouze pár představitelů samospráv. 



Nikomu neříkám, koho budu volit, ani koho má volit on. Tímto se pouze 

jako starosta distancuji od avizované podpory uvedenému hnutí.      

Práce na veřejném prostranství    

 Dovolte mi seznámit Vás také s některými činnostmi při údržbě veřejného 

prostranství.  

 Naše obec jakožto velmi rozsáhlé území plné travnatých ploch, ale i obec 

jako majitel několika stavebních objektů, to skýtá spoustu možností a 

povinností. V prvé řadě zmíním činnost, která jak doufám, je nejvíce 

vnímána a to údržba zeleně v obci, jde o pravidelné kosení trávy veřejných 

prostranství a břehů koryta vodního toku, výsadbu okrasných dřevin, ale i o 

údržbu stromů.  

 K zlepšení vzhledu obce určitě bude sloužit i nově vybudovaný altán na 

návsi, který bude sloužit jako odpočinkové místo, ale také jako autobusová 

čekárna. 

 V letošním roce jsme rozšířili dětské hřiště o posezení a jednu skluzavku. 

Díky schopnostem nynějších pracovníků bylo možné dokončit opravu 

hřbitovní zdi, během nelehkých prací v blízkosti náhrobků se pracovníkům 

podařilo zrealizovat velmi pohledné dílo.  

Toto jsou jen některé aktivity pracovníků obce, za jejich práci jim patří 

velké díky. 

Milan Hána, starosta obce 

 

Kulturní činnost v obci 

Letní sezóna na koupališti byla ukončena 

 Akcí nazvanou Ukončení prázdnin, která se v areálu koupaliště konala 7. 

září 2013, byla definitivně ukončena letní sezóna 2013 na místním 

koupališti. Od tohoto data je uzavřen i občerstvovací kiosek, sloužící 

zároveň jako půjčovna drobného sportovního vybavení.  

Sezónu je možné hodnotit jako vydařenou díky poměrně vysoké 

návštěvnosti, spojené s příznivým počasím, jako stvořeným k letním 

radovánkám.  

 Poděkování patří všem, kteří se na vývoji koupaliště podíleli svoji prací a 

hlavně těm, kteří tento areál využívali pro sport, zábavu i odpočinek.    

 

Plán kulturních akcí 

 

Soutěž Zahrada-zahrádka 

 Jak jste byli informování v dřívějším vydání RL, probíhá soutěž „Zahrada a 

zahrádka“. Přihlásit se můžete do pátku 4. října 2013 dodáním fotografií v 

elektronické podobě na e-mail: honsova.bozena@seznam.cz nebo osobně 

do kanceláře OÚ. Kulturní komise poté fotografie vyhodnotí a majitelé 

nejlepších zahrad a zahrádek budou odměněni.   

 

Drakiáda  

 V měsíci říjnu se uskuteční „Drakiáda“. Jelikož její konání je závislé na 

počasí, bude termín upřesněn pomocí plakátů, webu obce a v obecním 

rozhlase. Předběžně se počítá s termíny:13. 10., 20. 10. nebo 27. 10. 2013. 

 

Lampionový průvod - 16. listopadu 2013 

 

Prodejní adventní výstava 

 Stalo se již tradicí, že na 1. adventní neděli, tento rok připadající na 1. 

prosince, se uskuteční prodejní výstava. Budeme rádi, když vystavíte své 

výrobky k obdivu, popřípadě i ke koupi. Uvítáme také zájemce, kteří by 

chtěli své umění předvést, popřípadě umožnit vyzkoušení dané techniky 

ostatním.    

Za kulturní komisi Božena Honsová 



Příspěvky občanů obce 

Podzim v mojí vesničce 

 Letos se rád vracím domů, projíždím vesnicí, a ať přijedu z kterékoliv 

strany….vítají mně nové vjemy. Vesnička (někdo ať si říká obec…) žije, 

zeleň je upravená, natřené zábradlí mostků na sebe upozorňuje, je výrazné 

jak má být. Večer se rozsvětluje pouliční osvětlení které nemusíme draze 

platit, díky. Příjemné světlo mě připomíná blížící se vánoce… Zelená plocha 

před kostelem je v parkové úpravě. Příjemná a praktická je nově 

vybudovaná autobusová čekárna, pro někoho odpočívadlo (dřevěná stavba, 

žádný zděný budovatelský pomník). Když projíždím kolem koupaliště vždy 

se tím směrem ohlédnu a je mně dobře. Už to není to zdevastované místo 

zarostlé trávou a plevelem, chátrajícím bazénem. Stalo se místem 

skutečného odpočinku a sportování.  Konečně máme i upravené příkopy 

podél silnic tak, aby plnili svojí funkci. Mnoho se v poslední době povedlo. 

Vyjmenoval jsem jen zlomek těch prací, které je na první pohled vidět. 

Někteří se starají, není to lehké. Někteří se vezou, někteří škodí. A tak to 

v životě chodí. A pokud se něco nepodařilo, stane se. Tak to chodí v každé 

rodině. A důležité je, že rodina drží pohromadě. 

 Vesnička se připravuje na zimu. Ještě chvíli si užijeme slunečního podzimu, 

vycházek do lesů na houby, někdo na trnky… 

Nesmím zapomenout připravit vánoční dárky………… 

                                                                     Váš  Eda Mengr 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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