
 
Z Á P I S 

z 15. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  
konaného dne 10. 09. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
Začátek jednání: 18,00 hodin 
Přítomni zastupitelé:   9 
Omluveni zastupitelé: 0 
Občané:                        4 
Hosté:   0  
 
Ověřovatelé zápisu: Sedlák Z., Švehla P. 
Zapisovatel: Josef Henzl 
  

Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání: 

 

1, seznámení a schválení programu zasedání 
2, zateplení bytového domu č. p. 55 
3, dotace les - pořízení příslušenství malotraktoru  
4, vyhodnocení soutěže zahrádka a zahrada roku 
5, pořízení znaku a vlajky obce 
6, malotraktor 
7, místní komunikace - opravy a údržba 
8, Krajské a Senátní volby 
9, různé, došlá pošta, diskuse  
10, závěr 
Hlasování: pro-    9       proti-   0        zdržel-   0  
 
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá z tohoto 
zasedání následující usnesení: 
 

2, zateplení bytového domu č. p. 55 
Starosta informoval přítomné o postupu prací při zateplení a výměně výplně otvorů bytového domu č.p. 55. 
Dokončení prací je plánováno do 15. 09. 2012. Nad rámec plánovaných prací, bylo dohodnuto zhotovení 
nového vstupního schodu u vchodu od silnice. Dále starosta informoval o nutnosti nátěru střechy budovy, 
tento nátěr provedou pracovníci VS.  
 
 

 
3, dotace les - pořízení příslušenství malotraktoru  
Starosta požádal zastupitele o zvážení možnosti podání žádosti o dotaci na pořízení lesnické techniky i pro 
příští rok. Mohlo by se jednat o nákup příslušenství k pořízenému malotraktoru, např. štěpkovač, vyvážecí 
vlek, naviják. Předpokládaný termín možnosti podání žádostí je září až říjen. Jednalo by se o stejnou dotaci 
jako v případě pořízení malotraktoru s příslušenstvím tj. 50% z pořizovací ceny. Starosta navrhuje výdaj ve 
výši cca 600 tis. Kč  
Návrh usnesení: 
 
IX. 123 ZO Rychnov na Moravě schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení lesnické techniky z programu 
SZIF pro rok 2013. Pořízená technika bude v hodnotě cca. 600 - 700 tis. Kč jedná se především o vyvážecí 
vlek, štěpkovač a naviják apod.  
 
     Hlasování: pro- 9       proti-  0        zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 

4, vyhodnocení soutěže zahrádka a zahrada roku 



Starosta požádal předsedkyni kulturní komise, paní Honsovou, o seznámení přítomných s výsledky soutěže 
zahrádka a zahrada roku 2012. Předsedkyně přednesla pořadí soutěžících a oznámila  jakými cenami byli 
odměněni. Fotogalerie ze soutěže je vyvěšena na obecních stránkách obce Rychnov na Moravě 
 

5, pořízení znaku a vlajky 
Starosta požádal zastupitele o schválení záměru pořízení obecního znaku a vlajky, výdaj předpokládá ve 
výši cca 15 tis. Kč za zpracování  a posouzení návrhu  znaku heraldikem. 
Návrh usnesení: 
  
IX.124  ZO Rychnov na Moravě schvaluje záměr pořízení obecního znaku a vlajky,  zajištěním potřebné 
legislativy pověřuje starostu obce.  
 
     Hlasování: pro-  8        proti- 1 p.Krmela        zdržel-   0  
 Návrh byl schválen 
 
 

6, malotraktor 
Starosta informoval o problémech s dodáním malotraktoru s příslušenstvím. Toto zpoždění je způsobeno 
zemětřesením, které postihlo část Itálie, v postižené části země se nachází výrobce a dodavatel kabiny s klimatizací 
dodávané na námi objednaný druh malotraktoru. Nákup stroje s příslušenství je z 50% financován SZIFem a proto je 
vázán dost přísnými pravidly. Dále jsme zavázáni zákonem o veřejných zakázkách. Doba dodání nebyla 
vyhodnocovaným kritériem ve výběrovém řízení. Proto jsem s dodavatelem uzavřel dodatek ke kupní smlouvě. Tímto 
dodatkem se prodlužuje doba dodání. Doba dodání je prodloužena do 5. 10. 2012. Předpokládaný termín je však do 
21. 9. 2012. Za toto posunutí termínu dodání požadovaných strojů jsem požadoval od dodavatele kompenzaci a ta 
nám byla poskytnuta. Dodavatel nám bezplatně zapůjčil malotraktor s mulčovačem, a to až do doby dodání stroje s 
příslušenstvím. Zapůjčený malotraktor s mulčovačem je od stejného výrobce. Tento stroj byl k užívání dodán 30. 
08.2012 a od té doby je v provozu.  
 

7, místní komunikace - opravy a údržba 
Obdrželi jsme nabídku na dodání frézovaného asfaltového recyklátu, protože se jednalo o ojedinělou 
nabídku tak se starosta rozhodl zakoupit 8 souprav tj. 184 t tohoto materiálu v celkové hodnotě 66 240,- Kč. 
Tento materiál bude použit na opravy místních komunikací, první část již byla použita na cestu k domu č.p. 
29 (Honsovi), další použití materiálu ponechal starosta na zvážení zastupitelům. Z následné diskuse se 
sjednotil názor všech na využití nejvíce postižených komunikací. 
 
 

8, Krajské a Senátní volby 
 Starosta informoval o přípravě na blížící se volby do zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu 
Parlamentu ČR. Tyto volby se budou konat 12. a 13. Října 2012 v případě druhého kola Senátních voleb 
19. 20. Října 2012. Stanoven byl jeden volební okrsek. Volební místnost je v zasedací místnosti OÚ 
Rychnov na Moravě. Volební komisi tvoří minimálně 6 členů.  
 

9, různé, došlá pošta, diskuse  
Výsadba na křižovatce. 
Starosta seznámil přítomné se záměrem osázet park na křižovatce a u hřbitova okrasnými keři a vystavět  
dřevěnou 6-ti úhelníkovou čekárnu s osvětlením. Podlaha bude ze zámkové dlažby nebo dřevěná. 
 
Trafostanice na spodním konci obce. 
Trafostanice v letošním roce nebude, stavět se začne příští rok a hotová by měla být v říjnu 2013, starosta 
doporučil dotčeným občanům  podat stížnost u dodavatele el. proudu 
 
Svěcení pietního místa na hřbitově v Rychnově na Moravě. 
K příležitosti Dnů Česko - Německé kultury 2012 bude na místním hřbitově vysvěceno pietní místo a 
odhaleny pamětní desky v českém a německém jazyce 
 
Zatáčka s živým plotem u Olosů - starosta požádal paní Olosovou o snížení živého plotu na pozemku 
par. č. 117 v obci Rychnov na Moravě a to na 80 cm. Paní Olosová se snížením souhlasí 
 
Požadavek TJ FC Rychnov na Moravě - starosta obdržel písemnou žádost o mimořádný příspěvek na 



činnost. V žádosti nebyla specifikována výše příspěvku, proto starosta obce požádal p.Sekaninu o 
upřesnění, ten požádal o 25 - 35 tisíc V diskusi padl dotaz na jaký účel mají být tyto peníze použity. Pan 
Sekanina řekl, že po změně vedení FC nezůstali v pokladně žádné peníze. Bylo navrženo, že potřebný 
materiál obec zakoupí. Zástupce FC a p. Šmídová však trvali na příspěvku v hotovosti. 
 
Návrh usnesení: 
 
  ZO Rychnov na Moravě  schvaluje mimořádný příspěvek pro FC Rychnov na Moravě, formou proplacení 
požadovaných výdajů  max. do výše 30 tis. Kč 
 
Jiný návrh podal p.Sekanina 
IX125.  ZO Rychnov na Moravě  schvaluje mimořádný příspěvek pro FC Rychnov na Moravě v celkové výši 
30 tis.Kč. 
 
    Hlasování: pro- 5       proti-  4 (Hána, Henzl, Nechuta, Švehla)       zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 
Diskuse 
Pan Švehla poukázal na betonový základ pod hřbitovem - bude odstraněn. 
Pan Hanák řekl, že by se na faře měl nacházet starý německý prapor - zjistit. 
 
 
Starosta požádal zastupitele o zvážení případných investic do rozpočtu obce pro rok 2013. Již na příštím 
zasedání se budeme tvorbou rozpočtu pro rok 2013 zabývat. 
  

10, závěr 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a sdělil, že příští zasedání je plánováno na 5. 
listopadu 2012. Poté zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
Jednání ukončeno: 19,15 hodin 
 
 
                    Josef Henzl                                                                          Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
 
                                     ….................................                   
                                      
                                     ….................................                     
 

 

 


