
 
Z Á P I S 

ze 14. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  
konaného dne 25. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
Začátek jednání:  18,05 hodin 
Přítomni:   8 
Omluven:  1 Sekanina 
Občané: 9  
Hosté: 1 
 
Ověřovatelé zápisu: Hana Šmídová, Ing. Jan Nechuta 
Zapisovatel: Josef Henzl 
  

Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání: 

 

1, seznámení a schválení programu zasedání 
2, schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 
3, seznámení s výsledkem kontroly hospodaření obce, přijetí nápravných opatření 
4, MŠ 
5, prodej pozemku ve vlastnictví obce 
6, nákup pozemku  
7, úprava rozpočtu obce pro rok 2012 k 30. 6. 2012 
8, schválení dohody o poskytnutí dotace SZIF 
9, schválení OZV č.1/2012 
10, různé, došlá pošta, diskuse  
11, závěr 
Starosta požádal zastupitele o doplnění programu o bod 9, schválení OZV.  
Hlasování: pro-    8       proti-   0        zdržel-   0  
 
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá z tohoto 
zasedání následující usnesení: 
 

2, schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2011, v tomto roce výdaje činily 6 324 530,- 
Kč a příjmy byly ve výši 7 774 939,- Kč, zůstatek byl převeden pro použitý v příštích letech. 
Návrh usnesení: 
 
VI. 113 ZO Rychnov na Moravě schvaluje projednání závěrečného účtu obce za rok 2011 s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
.  
     Hlasování: pro-  8        proti- 0        zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 

3, seznámení s výsledkem kontroly hospodaření obce, přijetí nápravných opatření 
Starosta seznámil přítomné s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2011, tato kontrola proběhla 
10.5.2012 s výsledkem, že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. Obci bylo vytknuto chybné 
zaúčtování jedné položky a dále vyhotovení inventurních seznamů, jejich nepřehlednost a neúplnost. 
Návrh usnesení: 
 
VI. 114 ZO Rychnov na Moravě schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, 
ze které vyplývá, že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, a dále příjme nápravná opatření. 
 
     Hlasování: pro- 8      proti- 0         zdržel-  0   
 Návrh byl schválen 



 
Dále starosta požádal zastupitele o schválení nápravných opatření. 
 
Návrh usnesení: 
 
VI. 115 ZO Rychnov na Moravě přijímá nápravná opatření méně závažných chyb zjištěných při 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. 
1, Účetní jednotka bude důkladně kontrolovat své účtování, zodpovídá starosta a účetní obce 
2, Pro správnost provádění a přehlednost inventarizace majetku obce, obec plně využije majetkový 
program, v sestavách budou obsaženy všechny požadované identifikátory jednotlivého majetku. 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 
 

4, MŠ 
Ředitelka MŠ přednesla na žádost starosty obce návrh řešení vedení MŠ v období mateřské a rodičovské 
dovolené ředitelky MŠ. Ředitelka MŠ navrhuje:  
Po dobu mateřské dovolené určím dodatkem ve smlouvě paní Kostkovou Naďu jako zástupkyni ředitele, po 
dobu rodičovské dovolené (cca 2 roky) mi bude snížen úvazek na 0,1. Tento úvazek minimalizuje přímou 
pedagogickou činnost na 2,5 hodiny týdně, tím se naplní nařízení vlády a ředitelka může vykonávat svou 
funkci při RD. Samozřejmě se tím sníží i teoreticky celkový prac. úvazek ředitelky, který však budu 
vykonávat naplno. Přijme se paní učitelka (už dvě se mi hlásí) na úvazek 0,9 (28 hodin týdně), což je 
dostačující pro provoz MŠ. Toto řešení bylo konzultováno s krajským úřadem a ten potvrdil tuto možnost 
řešení. Starosta doplnil, že je zapotřebí přijmout jednu pracovní sílu pro provoz MŠ, paní ředitelka zůstane i 
nadále ve funkci ředitelky MŠ pouze za sebe musí jmenovat zástupce.   
Starosta vyzval zastupitele k vyjádření se k tomuto tématu: 
Krmela - požaduje aby vedoucí pracovník byl k zastižení přímo v MŠ, doporučuje jiné řešení 
Švehla - se dotázal na počet pracovníků v MŠ 
starosta - v případě řešení dle ředitelky MŠ by se jednalo o dvě učitelky a paní ředitelku, musí se přijmout 
jedna pracovnice jako učitelka, personální řešení je plně v kompetenci paní ředitelky 
Dále se rozvinula debata na toto téma do které se připojovali jak zastupitelé tak občané i ředitelka MŠ 
Z debaty vzešel požadavek na funkčnost PO MŠ. 
Starosta doporučil řešit situaci tradičním způsobem tj. jmenování zástupce ředitele na dobu mateřské i 
rodičovské dovolené paní ředitelky. A proto přednesl následující  
návrh usnesení: 
  
VI. 116 ZO Rychnov na Moravě doporučuje ředitelce MŠ, aby jmenovala zástupce ředitele a to na dobu její 
mateřské i rodičovské dovolené. 
 
     Hlasování: pro-  5        proti-  1        zdržel-   2 
 Návrh byl schválen 
 
Jiný návrh usnesení přednesla paní Šmídová - nejdříve bude hlasováno o návrhu paní Šmídové 
 
ZO Rychnov na Moravě souhlasí s řešením vedení MŠ dle návrhu paní ředitelky.  Do MŠ bude přijata nová 
pracovní síla na pozici pedagogického pracovníka; na dobu 28 týdnů(mateřská dovolená) bude jmenována 
zástupkyně ředitelky; na dobu rodičovské dovolené bude paní ředitelce snížen pracovní úvazek na 0,1 
úvazku.     
     Hlasování: pro-  3      proti-  5(Hána, Henzl, Krmela, Nechuta, Švehla)       zdržel-  0 
 Návrh nebyl schválen 
následně bylo hlasováno o prvním návrhu  
 

5, prodej pozemku ve vlastnictví obce  

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem prodeje pozemku ve vlastnictví obce, jedná se o pozemek 
p.č.3524/12 v k.ú. Rychnov na Moravě a je v oploceném areálu fy. ZOS. Tento záměr byl zveřejněn na 
úřední desce, cena pozemku byla stanovena na 21,- Kč/m2. Prodej je podmíněn nákupem pozemků 
v blízkosti hřbitovní zdi, a jde o stavební pozemek a přilehlou zahradu.  
Starosta vyzval zastupitele k vyjádření: 
Sedlák - nemá problém s tímto prodejem 
Olosová, Šmídová - nic neprodávat 



Švehla - doporučuje nájemní smlouvu na uvedený pozemek 
 
Návrh usnesení: 
  
VI. 117 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku p.č.3524/12 v k.ú. Rychnov na Moravě o 
celkové výměře 983 m2 za celkovou cenu 20.643,- Kč fy ZOS Rychnov na Moravě s.r.o.  
 
     Hlasování: pro-  4       proti- 4(Olosová, Šmídová, Krmela, Švehla)         zdržel- 0    
 Návrh nebyl schválen 
 
 

6, nákup pozemku 
Z důvodu neschválení prodeje pozemku požádal starosta zastupitele o vyřazení toto bodu 
z dnešního jednání 
Návrh usnesení: 
 
VI. 118 ZO Rychnov na Moravě souhlasí s vyřazením tohoto bodu s programu dnešního jednání 
    Hlasování: pro-  8        proti-    0      zdržel-   0  
 Návrh byl schválen 
 

7, úprava rozpočtu obce pro rok 2012 k 30. 6. 2012 
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem změn v rozpočtu obce na rok 2012 ke 30.6.2012, ve 
výdajové části se jedná o nárůst o 183 750,- Kč, v příjmové části se jedná o částku 214 400,- Kč, kompletní 
seznam položek je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
Návrh usnesení: 
  
VI. 119 ZO Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtovou změnu číslo 2/2012, tato je nedílnou součástí tohoto 
zápisu. 
     Hlasování: pro-   8       proti-  0        zdržel-   0  
 Návrh byl schválen 
 

8, schválení dohody o poskytnutí dotace SZIF 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem dohody o poskytnutí příspěvku na nákup lesnické techniky. Dále 
seznámil přítomné s nutností zajištění potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ, VZP, SSSZ.  
Ve smlouvě je počítáno s dotací až do výše 50% z uznatelných nákladů bez DPH, celkový předpokládaný 
výdaj je 1 260 000,- Kč 
Starosta požádal zastupitele o pověření k podpisu této dohody.  
Návrh usnesení: 
  
VI. 120 ZO Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce podpisem dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR, 
poskytovatelem dotace je SZIF. 
 
     Hlasování: pro-  8        proti-  0        zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 

9, schválení OZV č. 1/2012 
Starosta informoval zastupitele o změně zákona, která ruší možnost vybírání poplatku za VHP, z tohoto 
důvodu je nutné provézt změnu OZV č. 1/2011, změna se týká vypuštění všech ustanovení týkajících se 
VHP.  
Návrh usnesení: 
  
VI. 121 ZO Rychnov na Moravě schvaluje OZV č. 1/2012, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
     Hlasování: pro-  8        proti- 0        zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 

10, různé, došlá pošta, diskuse  
Energie, - starosta informoval o nabídce úspory za ZP 

Sedlák, Henzl - raději ponechat současného dodavatele, případná změna dodavatele by se měla týkat 
všech odběrných míst obce. 



ostatní zastupitelé se změnou dodavatele ZP souhlasí. Zastupitelé ponechali konečné rozhodnutí na 
starostovy.   

finanční výbor - na žádost starosty přednesl zprávu o výsledku kontroly předseda finančního výboru 

(Ing. Švehla), kontrola se týkala příspěvku obce poskytnutého TJ FC Rychnov na Moravě na rok 2011. 
Kontrola nezjistila žádná porušení. Kompletní dokumentace k této kontrole jsou k nahlédnutí na OÚ. 
ZO bere na vědomí tuto zprávu. 

    
Územní plán obce - starosta připomněl nutnost pořízení nového územního plánu nejdéle do konce roku 

2015 a doporučil zastupitelstvu se touto problematikou zabývat již v příštím roce, starosta vyzval občany a 
zastupitelstvo k návrhům řešení ÚP  
 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov na Moravě - dle informací podaných ředitelem PÚ 

Svitavy je evidována žádost nadpolovičních vlastníků pozemků což je podmínkou pro zpracování 
komplexních úprav 

  
Digitalizace intravilánu obce - v tomto roce by měly být započaty práce na digitalizaci pozemků toku 

Rychnovského potoka s vypořádání sousedících pozemků a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci  
 

autobusová doprava - starosta informoval o konané schůzce se zástupcem společnosti OREDO 

společně se starostkou Mladějova, kde hlavním tématem bylo zajištění zajíždění autobusů na horní konec 
Rychnova  a do Mladějova, dále starosta navrhnul zrušení sobotních autobusů a v neděli jejich 
zefektivnění, pokud budou tyto připomínky vzaty na zřetel tak je OREDO zapracuje do jízdního řádu 
platného od září 2012 
 

autobusová doprava pro žáky ZŠ Třebařov -  pan Krmela požaduje zajištění dopravy z Třebařova 3. 

9. 2012 v tento den jdou děti po prvé do školy a končí v dopoledních hodinách a jízdní řád tento problém 
neřeší, zastupitele se shodli na zajištění tohoto autobusu - zajistí starosta 
 

Diskuse 
starosta vyzval zastupitele k diskusi 
Krmela - dotaz na výstavbu čekárny na křižovatce - s výstavbou je počítáno  
            - dotaz na návštěvu hejtmana Pardubického kraje v naší obci - hejtman přislíbil pomoc při řešení   
              otázky kulturních památek v obci 
 

starosta dále vyzval občany k diskusi 
Honsová - podala návrh na zavedení hlášení o úmrtí občanů obce a dodala, že pouze tlumočí názor   
                 spoluobčanů - starosta poukázal na ochranu osobních údajů a připomněl vyvěšování  
                 smutečních oznámení na OÚ 
Dvořák - poukázal na padající seno na silnici - řešení nečistot na silnici je v kompetenci SÚS 
 
 
11. závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, popřál jim pěkné prázdniny a sdělil, že příští 
zasedání je plánováno na 10. září 2012. Poté zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
Jednání ukončeno: 19,42 hodin 
 
 
                    Josef Henzl                                                                          Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
 
                                     ….................................                   
                                      
                                     ….................................                     
 
 



Obec Rychnov na Moravě 

569 34  Rychnov na Moravě č.p. 63 

IČO: 00 277 312 DIČ: CZ00277312 
 

Rozpočtová změna č.2/2012 

Změna ve výdajové a příjmové části rozpočtu obce pro rok 2012: 

Podrobný přehled změn: 

Příjmy  

Odd. par.      položka    částka v Kč poznámka 

                          1355            +   10 000,- (odvod z loterií) 

                          4122            + 175 000,- (socha 75 tis., úroky z úvěru 100 tis.)  

21       43           2111            +        500,- (tur. známky) 

23       21           2111            +     2 700,- (pohledávka 2011 - stočné) 

36       12           2324            +   18 000,- (pohledávka 2011 - nájem) 

36       39           3111            +     7 200,- (pozemky - Horáček) 

61       71           2111            +     1 000,- (kopírování) 

 Celkový nárůst příjmů            214 400,- Kč 

Výdaje  

Odd. par.      položka    částka v Kč poznámka 

10       19          5169           +    12 000,- (pozemky) 

10       19          6130           -     10 000,-  

22       12          5169           +  250 000,- (čištění příkopů) 

22       12          5171           -   250 000,-  

34       12  2      5139           +      1 500,- (tělocvična - malování) 

34      19         5169          +        950,- (startovné turnaj) 

34      19         5175          +     3 000,- (šlapák - občerstvení) 

34      19         5194          +        100,- (šlapák - dárky) 

36      12         5021          +   12 000,- (DOPP - domovníci) 

36      12         5139          +        200,- (č.p. 55 - pom. mat.) 

36      31         6121          -   300 000,- (LED lampy) 

36      31         5137          +  300 000,- (LED lampy)     

37      21         5139          +     1 000,- (SD - zámky, respirátor) 

37      45         5131          +     3 800,- (pitný režim) 

37      45         5169          + 150 000,- (obědy VS, mulčování, plošina, stromy) 

37      45         5175          +        500,- (občerstvení školení) 

61      71         5021          +     7 000,- (DOPP - Šebrle, RL, sklep) 

61      71         5171          +     1 700,- (opr. kopírky) 
Celkové zvýšení výdajů          183 750,- Kč 

  Tato rozpočtová změna byla schválena zastupitelstvem obce na 14. zasedání konaném dne  25. 6. 2012, 

usnesením č. VI.119. 

 

                                                                                                             Milan Hána 

                                                                                                            starosta obce 

 



 

Obecně závazná vyhláška 

obce Rychnov na Moravě 

č. 1/2012, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích 

 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě se na svém zasedání dne 25. 6. 2012 usnesením č. VI.121 

usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

V obecně závazné vyhlášce č. 1/2011, o místních poplatcích, ze dne 26. 1. 2011, se zrušují: 

1. v čl. 1 odst. 1 písm. e), 

2. ČÁST VI. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (čl. 25 až 30). 

Čl. 2 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného 

zájmu. 

 

 

 

 

 ................................... ….............................. ..................................... 
 Josef Henzl Hana Šmídová Milan Hána 
 I. místostarosta II. místostarosta starosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 7. 2012 

Sejmuto z úřední desky dne: 30. 7. 2012 

 


