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      Hřeben Rychnovského vrchu                                                                                  

Informace z 25. zasedání zastupitelstva, 

 konaného dne 17. 02. 2014 

Zúčastnilo se 7 zastupitelů (2 omluveni), 12 občanů a 1 host 

 

Zpráva výboru pro investice 

Komise pro investice byla na minulém zasedání zastupitelstva pověřena 

vypracováním zprávy o stavebním stavu kuchyně a jídelny při MŠ. 

Výsledkem bylo doporučení na zajištění vypracování projektové 

dokumentace k přestavbě kuchyně a jídelny. Dále bylo rozhodnuto o 

provedení drobných oprav. 

Inventarizace majetku obce 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem inventarizace majetku obce, 

na příští zasedání bude připraven dokument s návrhy na odepsání 

některého majetku s odůvodněním návrhu.   

Nákup 9místného automobilu  

ZO Rychnov na Moravě pověřuje zastupitele Pavla Krmelu, Josefa Henzla a 

Milana Hánu k výběru a nákupu 9místného automobilu. Cena vozu by neměla 

přesáhnou částku 200 tis. Kč. Tento vůz bude parkován v prostoru hasičské 

zbrojnice a bude sloužit jak potřebám sboru dobrovolných hasičů, tak pro 

potřeby obce.  

Prodej domu ve vlastnictví obce 

Starosta obdržel dvě žádosti na odkup budovy čp. 164 bývalá Rychta a části 

přilehlých pozemků. Oba žadatelé v žádosti uvádějí, záměr koupě budovy za 

účelem výstavby bytového domu. 

Starosta požádal zastupitele o jejich vyjádření k možnosti jednání o prodeji 

uvedené nemovitosti.  

Z vyjádření zastupitelů je zřejmé, že chtějí budovu zachovat v majetku obce, 

došlo ke shodě na zajištění poptávky na posudek statika. A následně budou 

předkládány návrhy využití této budovy. 

Statistika dopravy  

Měření bylo provedeno v době od 9. ledna do 21. ledna roku 2014, v blízkosti 

domu čp. 65. Kontrolovaným úsekem v danou dobu projelo ve směru 

Lanškroun celkem 6701 vozidel a ve směru Moravská Třebová celkem 6976 

vozidel. Toto měření nám ukázalo skutečný stav provozu na silnici při průjezdu 

naší obcí, výsledná čísla nejsou příznivá a budou sloužit jako podklad pro 

jednání s policií, ale i pro rozhodování zastupitelstva obce k možným nákupům 

informačních radarů či alespoň částečné výstavbě chodníků, nebo zpevněných 

prostorů pro chodce. Tabulka je k nahlédnutí na webu obce a na OÚ. 

Dotace na výsadbu stromů  

Starosta seznámil přítomné s možností dotace na výsadbu liniové vegetace, 

jedná se o program skupiny ČEZ, kde je 100% úhrada nákladů. Bylo 

promítnuto plánované umístění 50 stromů ve dvou lokalitách. Bude se jednat o 

výsadbu listnatých dřevin vč. ovocných stromů. 

Podání této žádosti bylo zastupitelstvem schváleno. 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

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

 



Informace Obecního úřadu 

V úterý 04. 03. 2014 dojde k přerušení dodávky elektřiny 

Upozorňujeme občany na plánované přerušení dodávky elektřiny, které 

bude v úterý 4. března 2014 od 7:30 do 15:30 hodin. Přerušení se týká 

části obce od pošty až po konec obce směr Žichlínek. Z důvodu přerušení 

dodávky elektřiny bude v tento den uzavřená kancelář OÚ i prodejna 

smíšeného zboží JEDNOTA. 

Omezení provozu bude i v mateřské škole: 

Z důvodu celodenní odstávky elektřiny (od 7.30 – 15.30 hod.) bude 

mateřská škola v úterý 4. 3. 2014 otevřena pouze dopoledne od 6.30 – 

12.00 hod. 

Prosíme rodiče, kteří bydlí směrem od pošty k Mladějovu a rodiče, kteří 

nutně nepotřebují dítě umístit do mateřské školy, aby si je ponechali tento 

den doma.  

Děkuje MŠ 

 

Diakonie Broumov 

Občanské sdružení Diakonie Broumov opět pořádá sbírku použitého 

ošacení. Sbírka se v naší obci koná 17. – 21. března 2014. Sběrné místo je 

na obecním úřadě, 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.) 

 

Tříkrálová sbírka 2014 

V sobotu 4. ledna 2014 probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem v 

naší obci koledovalo 5 skupin koledníků: 

     skupina paní Krmelové     2.460,- Kč 

     skupina pana Žáka           1.119,- Kč 

     skupina paní Chlupové      3.237,- Kč 

     skupina paní Knoblichové  2.811,- Kč 

     skupina paní Markové       5.329,- Kč  

Celkově tedy koledníci v naší obci vykoledovali 14.956,- Kč.  

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se této akce aktivně zúčastnili i těm, kteří 

ochotně přispěli do zapečetěných kasiček. Výtěžek Tříkrálové sbírky je 

tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaných, seniorům, matkám 

s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. 

Vyplácení příspěvku na jízdné pro žáky ZŠ 

Upozorňujeme rodiče dětí dojíždějících do základních škol, kteří si ještě 

nevyzvedli příspěvek na dopravu za období 9-12/2013, aby tak učinili v 

úřední dny v kanceláři OÚ. 

Vyhodnocení sběru papíru za rok 2013 

Do sběru papíru se v roce 2013 zapojilo 29 domácností a nasbírali celkem 

5.206 kg papíru.  

Podle pravidel pro sběr papíru obdržela každá domácnost 0,50 Kč za 

odevzdaný kilogram a nejlepších pět také bonusovou odměnu ( 1. Vaškovi 

č. p. 47; 2. MŠ; 3. Petrovi č. p. 55; 4. Pospíšilovi č. p. 202; 5. Fingerovi č. 

p. 87). Peníze bude možné si vyzvednout do konce března v kanceláři OÚ. 

Nevyzvednuté peníze budou začátkem měsíce dubna předány MŠ. 

Pro rok 2014 platí pro sběr papíru stejná pravidla.   

Místní poplatky 2014 

Poplatky zůstali ve stejné výši jako v předchozích letech, tedy za zajištění 

sběru, svozu a likvidace KO dospělí 500,- Kč a dítě do 18. let věku 250,- 

Kč, od poplatku je osvobozen poplatník od 80 let věku. Poplatek za psa 

100,-Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150,-Kč.  

Tyto poplatky je nutné uhradit do 30. září 2014.  

Známky pro psy 

Upozorňujeme majitele psů, že si mohou v kanceláři OÚ bezplatně 

vyzvednout nové psí známky. Známky jsou označeny číselnou řadou. 

Vydávat se budou popořadě na základě sdělení kontaktních údajů na 

majitele psa. V případě, že pejsek známku ztratí, bude číslo známky 

vyřazeno ze seznamu a majiteli psa bude vydána známka s novým 

pořadovým číslem. 

 



Počet obyvatel v naší obci 

Začátkem roku jsme připravili statistický vývoj počtu obyvatel 

předcházejícího roku, který je sestavený na základě informací z evidence 

obyvatel. K 1. 1. 2013 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 594 občanů. 

Během roku došlo k následujícím změnám: 33 přistěhovaných, 21 

odstěhovaných, 5 narozených a 6 zesnulých občanů.  

K 1. 1. 2014 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 605 obyvatel v 

následujícím složení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Věkový průměr obyvatelstva v naší obci je 41,67 let. 

Nejčastější jména v naší obci k 1. 1. 2014 

Mužská:    Ženská: 

1. Josef 21x    Jana 17x 

2. Jiří; Petr 20x   Anna 14x 

3. Pavel 16x    Ludmila, Marie 12x 

4. Martin; Zdeněk 12x  Eva, Hana 9x 

5. František; Jan 11x   Božena, Jaroslava, Lenka 7x 

 

 

Kulturní akce 2014 

Březen  

07. 03. 2014 MDŽ - od 15,00 hod. v zasedací místnosti OÚ 

Na tuto akci zveme ženy všech věkových kategorií, v doprovodném 

programu vystoupí děti MŠ, občerstvení zajištěno. 

08. 03. 2014 Zabíjačkové hody - od 12,00 hod. na Myslivecké chatě  

Myslivecké sdružení zve všechny na tradiční vesnickou zabíjačku. 

18. 03. 2014 ŠMEJDI - od 14,00 hod. v zasedací místnosti OÚ 

Promítání dokumentu, který upozorňuje na praktiky prodejců při 

předváděcích akcích. Délka dokumentu 75 minut.  

22. 03. 2014 Pyžamák - od 20,00 hod. v místní tělocvičně 

Bohaté občerstvení, pyžamácká tombola, volba miss a missáka. 

 

 

Duben 

13. 04. 2014 Maškaráda - od 14,00 hod. v místní tělocvičně 

Dětský maškarní karneval, spousta soutěží a dětská tombola. Občerstvení 

zajištěno. 

 

15. 04. 2014 Velikonoční pečení - od 14,00 hod. v kuchyni MŠ 

Klub zdatných seniorů zve na společné pečení velikonočních beránků a 

dalších drobných cukrářských výrobků.  

 

19. 04. 2014 Čarodějnice - myslivecká chata 

 

30. 04. 2014 Pálení čarodějnic - areál koupaliště, pořádá SDH   

 

Věk 
Pohlaví 

Muži Ženy 

0 - 5  27 11 

6 - 17 38 35 

18  - 29 46 36 

30 - 39 53 50 

40 - 49 40 31 

50 - 59 43 34 

60 - 69 48 45 

70 - 79 18 31 

80 - 89 3 15 

90 - 99 0 1 

Celkem 316 289 



Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi připomenout důležitou vyhlášku obce, nabídnout uchazečům o 

zaměstnání práci atd. 

Podomní prodej 

Upozornění pro všechny občany. 

Již od 1. 7. 2013 platí v obci tržní řád, který výslovně zakazuje podomní a 

pochůzkový prodej zboží a služeb. Bohužel i přes to někteří prodejci tohoto 

nařízení nedbají a snaží se Vám nabízet a mnohdy i vnutit podle nich 

„výhodné“ produkty či služby. Dbejte proto zvýšené opatrnosti! Pokud u 

Vašich dveří někdo takový zazvoní, upozorněte ho na to, že porušuje 

nařízení obce a obraťte se na obecní úřad - tel. č. 733 121 966. Věřte, že 

tím chráníte sami sebe i lidi ve svém okolí. 

Brožura a nálepka dTestu 

Jako přílohou těchto RL je nálepka na zvonek či dveře, která upozorňuje 

prodejce na to, že u Vás nejsou vítáni. 

Přílohou tohoto vydání RL je také brožura s názvem „Spotřebitelská práva 

v novém“, která má pomoci spotřebitelům v oblasti spotřebitelských práv 

podle NOZ, platného od 01. 01. 2014. 

dTest Vám také nabízí v pracovní dny od 9,00 do 17,00 hodin bezplatnou 

spotřebitelskou poradnu na tel. čísle 299 149 009. Více informací naleznete 

také na www.dtest.cz.  

Pracovníci VPP 

I v letošním roce bude obec přijímat pracovníky na veřejně prospěšné 

práce. Pokud jste dlouhodobě nezaměstnaní a máte zájem o tuto práci, 

hlaste se na OÚ, kde bude Vaše případné přijetí do pracovního poměru 

projednáno.  

Změna jízdního řádu autobusu 

Upozorňuji na drobnou změnu jízdního řádu autobusu, který vejde 

v platnost 02. 03. 2014. Změna se týká spoje jedoucího z Moravské 

Třebové do Lanškrouna s odjezdem z Moravské Třebové ve 22:25, tento 

spoj bude nově jezdit až do Lanškrouna. 

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. 
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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