
Z Á  P I S 
z jednání zastupitelstva Obce Rychnov na Moravě ze dne 13.12.2010 

 
Začátek jednání: 18,07 hodin 
Přítomni:  9 
Omluven: -- 
Občané: 6 
 
Ověřovatelé zápisu: Milada Olosová, Pavel Krmela 
Zapisovatel: J.Henzl 

 
 1. Zahájení, seznámení s programem 
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 3  Schválení úplatného převodu majetku – tento bod byl přeřazen do různého 
 4. Schválení částky za komunální odpad pro rok 2011 
 5. Stanovení ceny vodného pro rok 2011  
 6. Schválení rozpočtového opatření 
 7. Schválení rozpočtového provizoria  
 8. Schválení záměru pořízení Územního plánu obce a zástupce obce pro pořízení ÚP 
 9. Seznámení s výsledkem  inspekce v MŠ 
10.Schválení smlouvy na zimní údrţbu komunikací 
11.Příprava inventarizace majetku obce 
12.Schválení příspěvku na dopravu ţáku do ZŠ Třebařov 
13.Došlá pošta, různé, diskuse, usnesení a závěr  
      -  ZO Rychnov na Moravě bylo seznámeno se ţádostí p.Bureše na geodetické  
        zaměření příjezdové cesty. Způsob odpovědi bude rozhodnut po doplnění informací 
      - výše odměn pro ZO Rychnov na Moravě a předsedů výborů či komise bude řešen   
        dle nařízení vlády 

      - schválí smlouvy č. KO/2011/02./P, technické sluţby Moravská Třebová 
- stíţnost p.Olosové na neposečenou trávu – zajistit kosení v době vegetace 

      - ţádosti o příspěvek na koncert nelze vyhovět z důvodu rozpočtového provizoria 
      - p.Špičák neslyší místní rozhlas 

        -  podána zprava o stavu zkvalitnění  dodávek el.proudu pro spodní část obce 

                                  

Všechny body programu byly projednány a zastupitelstvo 
přijímá ze svého 2. řádného zasedání následující usnesení: 
 
XII. 13 ZO Rychnov na Moravě rozhodlo, ţe poplatek za likvidaci komunálního   

 odpadu na rok 2011 zůstává ve stejné výši jako  roku 2010  
Hlasování:pro- 9 proti- 0 zdrţel- 0 

 
XII. 14 ZO Rychnov na Moravě schvaluje výši vodného určenou svazkem „Skupinový  

        vodovod Moravskotřebovska“ na rok 2011 ve výši 30,- Kč/ m3 

Hlasování: 8 - 1 (Nechuta)- 0 
 
XII. 15 ZO Rychnov na Moravě schvaluje „Rozpočtová opatření v hospodaření obce    

 za rok 2010 jeţ tvoří přílohu tohoto zápisu. 
Hlasování: 9 - 0 - 0  

 
XII. 16  ZO Rychnov na Moravě rozhodlo, ţe do schválení rozpočtu obce na rok     

       2011 bude hospodaření obce probíhat podle pravidel rozpočtového provizoria. 
Hlasování: 8 - 0 – 1 (Nechuta) 

 
XII. 17  ZO Rychnov na Moravě rozhodlo o pořízení nového územního plánu    

 obce (cena 250 – 400 tis.Kč).Zástupce obce pro pořízení ÚP stanovuje zastupitelstvo    
 starostu obce a současně zástupci ukládá poţádat o dotaci na pořízení ÚP. 
Hlasování: 9 - 0 - 0  

 
XII. 18  ZO Rychnov na Moravě bere na vědomí Zprávu České školní inspekce z   



       inspekční činnosti  v Mateřské škole Rychnov na Moravě s výsledkem bez závad. 
Hlasování: 9 - 0 - 0  

 

 
XII. 19  ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu k provádění zimní údrţby  

 komunikací s firmou  ZOS s.r.o. Rychnov na Moravě a současně Plán zimní údrţby   
 místních a účelových komunikací. Dispečerem zimní údrţby byl stanoven p. P.Krmela   
 povel k  zahájení dává p.M.Hána 
Hlasování: 9 - 0 - 0  

 
XII. 20 ZO Rychnov na Moravě schvaluje pokyn starosty č.1/2010 ze dne 13.12.2010 k    

       provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2010 a sloţení inventárních komisí     

       doporučuje přiřadit k Dílčí inventární komisi č.3 byty a ČOV a DIK č.2 je vyřadit. 
Hlasování: 9 - 0 - 0  

 
XII. 21 ZO Rychnov na Moravě schvaluje příspěvek obce rodičům na  dopravu dětí   

   do ZŠ  Třebařov ve stejné výši jako doposud, tj. Obec poskytne příspěvek na dopravu a   
   to ve výši rozdílu měsíčního jízdného a podílu rodičů na měsíčním jízdném (100,- Kč na   
   ţáka), po odečtu absence ţáka na školním vyučování. 
Hlasování: 9 - 0 - 0  

 
XII. 22 ZO Rychnov na Moravě schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v majetku     
      obce a  zachování zásad  pronájmu nebytových  prostor  stejné jako  v roce 2010.    
      Pronájem tělocvičny pro místní sportovce 0,- Kč  pro cizí 300,- Kč 

   Zápůjčky majetku ve vlastnictví obce zvýšit 50,- K/den       
Hlasování: 7 - 1 (Sedlák)- 1 (Švehla) 
  

XII. 23 ZO Rychnov na Moravě doporučuje počkat se schválením úplatného převodu   

       majetku  počkat aţ do vyjádření zájemců o tyto   pozemky 
     Hlasování: 9 - 0 – 0 

 
XII. 24 ZO Rychnov na Moravě schvaluje změnu v usnesení č. 5 bodu b) a c)                                 
      
      znění textu bodu b) VÝŠE MĚSÍČNÍ ODMĚNY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE SE   
      ŘÍDÍ NAŘÍZENÍM VLÁDY O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCE ČLENŮM   
      ZASTUPITELSTEV (sloupec č. 13 + č.14), AVŠAK MAXIMÁLNĚ DO VÝŠE 500,- Kč ZA    
      MĚSÍC 
       
      znění textu bodu c)  VÝŠE MĚSÍČNÍ ODMĚNY PŘEDSEDY VÝBORU ČI KOMISE   
      OBCE SE ŘÍDÍ NAŘÍZENÍM VLÁDY O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCE ČLENŮM   
      ZASTUPITELSTEV (sloupec č. 11 + č.14), AVŠAK MAXIMÁLNĚ DO VÝŠE 1000,- Kč ZA    
      MĚSÍC. V PŘÍPADĚ, ŢE ČLEN ZASTUPITELSTVA VYKONÁVÁ SOUČASNĚ I FUNKCI PŘEDSEDY VÝBORU ČI     

        KOMISE, MÁ NÁROK POUZE NA JEDNU ODMĚNU A TO NA TU VYŠÍ 

     Hlasování: 8 – 0  – 1 (Sedlák) 

 
XII. 25 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu č.  KO/2011/02./P o provádění běru,svozu              

     a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2011 s dodavatelem, Technické sluţby Moravská    
     Třebová s.r.o. 

    Hlasování: 9 - 0 – 0 

 
Jednání ukončeno:   20,15 hodin 

 

                                  
                  Josef Henzl                      Hana Šmídová                          Milan  Hána                                  
                místostarosta 1.                  místostarosta 2.                        starosta obce 
 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
Milada Olosová                       ….................................                   
Pavel Krmela                ….................................        


