
 
Z Á P I S 

ze 18. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  
konaného dne 18. 2. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
 

Začátek jednání: 18:03    hodin 
Přítomni zastupitelé:   8 
Omluveni zastupitelé:  Nechuta - rodinné důvody, 
Občané: Honsová, Nožička, Svoboda P., Juda, Chlup J. ml., Petrová M.,  Měšťánek , Měšťánková, 
                Mengr, Dosoudilová, Lachmanová L., Pospíšilová B., Makyňa, Kylarová                    
Hosté: -   
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Petr Švehla, Hana Šmídová  
Zapisovatel: Josef Henzl 

 
  

Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání: 

 

1)  Seznámení a schválení programu zasedání 
2)  Zvážení pomoci rodině poškozené požárem   
3)  Oprava bytového domu č. p. 55 II. etapa 
4)  Nákup příslušenství k malotraktoru 
5)  Pořízení dopravního značení 
6)  Smlouva o příspěvku pro TJ FC Rychnov na Moravě 
7)  Dotace SZIF  
8)  Nákup automobilu 
9)  Zateplení oken na OÚ 
10)  Prodej palivového dřeva 
11)  Vyhodnocení sběru papíru za rok 2012 
12)  Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene 
13)  různé, diskuse 
14)  závěr 
 
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)  Zvážení pomoci rodině poškozené požárem   
  Starosta přednesl návrh na pomoc rodině pana Měšťánka ve formě  bezplatného ubytování na ubytovně a   
bezplatného užívání obecního bytu č.p. 166 včetně energií v roce  2013. Měsíční výdaj za energie na bytu 
jsou cca 3500,-Kč, obvyklé nájemné 3000,- Kč vč. vodného a stočného. Se žádným dalším finančním 
příspěvkem obec nepočítá. Rodině bude poskytnuta pomoc při demolici domu. Před hlasováním o tomto 
návrhu starosta obce poděkoval za odvedenou práci SDH Rychnov na Moravě.  
 
Návrh usnesení:  
II. 140 ZO Rychnov na Moravě schvaluje bezplatné užívání bytu č.p. 166 rodině p. Měšťánka do konce 

roku 2013 
 
    Hlasování: pro-  8     proti- 0        zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 

3)  Oprava bytového domu č. p. 55 II. etapa 



v letošním roce je plánovaná  druhá etapa opravy bytového domu č.p. 55, mělo by se jednat o vyřešení 
topení a rekonstrukce koupelen. S nájemníky bylo projednáno vše plánované, u vytápění se nájemníci 
přiklánějí k výměně kotle na tuhá paliva za automatický kotel na uhlí, přičemž obsluhu kotle by zajišťoval 
pracovník obce, navrhuji tuto problematiku ponechat již dříve zřízené komisi ve složení Nechuta, Švehla, 
Hána. Pan Petr Svoboda podal informace k rozsahu prací a funkci automatického kotle. 
 
Návrh usnesení:  
II. 141 ZO Rychnov na Moravě rozhodlo, že II. etapu opravy bytového domu č.p. 55 bude řídit již dříve 

zřízená komise ve složení Nechuta, Švehla, Hána. 
 
    Hlasování: pro- 8      proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 

4)  Nákup příslušenství k malotraktoru 
Dalším bodem je nákup příslušenství k malotraktoru, dotace ze SZIF určená na nákup techniky mám byla 
zamítnuta, proto navrhuji nákup pouze části předpokládané techniky přímo z prostředků rozpočtu obce. 
Doporučuji zakoupit naviják, štěpkovač a případně další zařízení vhodné pro údržbu obce, navrhuji zřízení 
komise pro výběr dodavatele ve složení Hána, Henzl, Krmela, stanovení max. částky do 300 tis. Kč 
 
Návrh usnesení:  
II. 142 ZO Rychnov na Moravě zřizuje výbor pro nákup techniky ve složení Hána, Henzl, Krmela, přičemž 

předsedou výboru bude Krmela. 
 
    Hlasování: pro-  8     proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 
Návrh usnesení:  
II. 143 ZO Rychnov na Moravě pověřuje, výbor pro nákup techniky, výběrem techniky v hodnotě do 300 tis. 
Kč, nákupem štěpkovače a navijáku, případně dalšího zařízení vhodného pro údržbu obce. Výbor 
vyhodnotí nabídky a určí dodavatele techniky, podpisem potřebných smluv je pověřen starosta obce. 
 
    Hlasování: pro-  8     proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 

 

5)  Pořízení dopravního značení 
Starosta se dotázal paní Olosové na snížení živého plotu na jejich pozemku, jak slíbila na 15. veřejném 
zasedání dne 10. 9. 2012. Paní Olosová změnila rozhodnutí a snížení plotu neprovede z důvodu 
vybudování příkopu kolem jejich pozemku a obecní cesty. Starosta proto navrhl situaci vyřešit jiným 
dostupným způsobem, tj. nákupem zrcadla. 
 
Návrh usnesení:  
 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup zrcadla a pověřuje starostu k zajištění umístění tohoto zrcadla do 
zatáčky u mostu na parcele č. 99/6 
 
    Hlasování: pro-  4     proti- 3        zdržel- 1    
 Návrh nebyl schválen 
 

6)  Smlouva o příspěvku pro TJ FC Rychnov na Moravě 
Dalším bodem bylo projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku pro TJ FC Rychnov na Moravě, starosta 
doporučil částku rozdělit na dvě poloviny, první splatná v březnu/2013 druhá v srpnu/2013  z následné 
debaty se zastupitelstvo shodlo na použití finančního příspěvku na provoz fotbalového oddílu. 
 
Návrh usnesení:  
II. 144 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu č. II. 2013 o poskytnutí účelového finančního příspěvku, 
příjemcem příspěvku je TJ FC Rychnov na Moravě. Příspěvek na provoz fotbalového oddílu ve výši  
60 tis. Kč, vyplacený ve dvou splátkách.  
 
    Hlasování: pro- 8      proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 

 



 

7)  Dotace SZIF  
Starosta informoval přítomné o podání žádosti o dotaci k SZIF prostřednictvím MAS region MTJ, byla 
podána žádost na nákup 2ks křovinořezů a 1 ks motorová pila, tato dotace je ve výši 90% uznatelných 
nákladů 
 

8)  Nákup automobilu 
Starosta požádal zastupitelstvo o vyjádření, jakým způsobem bude zakoupen terénní automobil, sám navrhl 
určit člena zastupitelstva, který celý nákup zajistí dle určené specifikace nebo se vytvoří výbor pro nákup 
automobilu, který provede totéž. Specifikace: terénní automobil s pohonem 4x4 a uzávěrkou diferenciálu, 
min. pro 4 osoby, cena dle rozpočtu do 120 tis. Následovala diskuse: Krmela doporučil zakoupit nové na 
leasing, Olosová, Šmídová poukazovali na jednostranné využití a doporučili zakoupení vozidla, které by 
bylo možno využít i pro potřeby občanů, ostatní členové zastupitelstva s nákupem staršího vozidla 
souhlasí, doporučují oslovit automechanika pro posouzení zvoleného vozidla. Celé zastupitelstvo 
doporučuje, aby se výběrem vozidla zabýval výbor pro nákup techniky. 
 
Návrh usnesení: 
II. 145 ZO Rychnov na Moravě pověřuje nákupem automobilu výbor pro nákup techniky, dle požadovaných 
kritérií (terénní automobil s pohonem 4x4 a uzávěrkou diferenciálu, min. pro 4 osoby) v hodnotě do 120 tis. 
Kč. K podpisu potřebných smluv je oprávněn starosta.  
 
    Hlasování: pro-  8     proti-  0        zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 
 

9) Zateplení oken na OÚ 
 V rámci úsporných energetických opatření požádal starosta zastupitele o zvážení možnosti výměny skel 
oken na budově OÚ, s tímto výdajem nebylo v rozpočtu obce pro rok 2013 počítáno, výdaj lze krýt 
z prostředků obdržených zpětně za rok 2012(jedná se o doplatek daně s DPH). Firmou TOSPUR byla 
zpracována cenová nabídka ve výši 70.076,- Kč včetně DPH, nabídka obsahuje výměnu venkovních skel 
za izolační dvojsklo osazené v plastovém rámečku, včetně silikonového těsnění a Al. okapničky. 
 
 Návrh usnesení:  
II. 146 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nabídku na výměnu okenních skel na budově OÚ, souhlasí 
s uzavřením závazné objednávky na tyto práce v celkové hodnotě 70 076,- Kč vč. DPH. 
 
    Hlasování: pro-  8     proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 

 

  
10)  Prodej palivového dřeva 
Starosta požádal zastupitele o zvážení změny pravidel pro prodej palivového dřeva, již dříve avizoval, že 
předpokládá po zakoupení malotraktoru zrušení „tak zvané samovýroby“, obec má dostatečnou techniku i 
dostatek pracovníků, kteří mohou les obhospodařovat a zajišťovat přípravu i dovoz palivového dřeva 
občanům obce. Co se týká ceny za takto dovezené dřevo, navrhl ponechat cenu dle platného ceníku. 
Důvodem pro toto opatření je zajištění práce pro obecní zaměstnance, ulehčení zajištění palivového dřeva 
občanům. Řada z přítomných občanů vyjádřila podporu pro dovoz dřeva. V následné debatě se většina 
zastupitelů vyjádřila pro zachování samovýroby dřeva, proto bylo ustoupeno od návrhu změny pravidel. 
Na údajné zvěsti o legálnosti při těžbě i prodeji bukového dřeva starosta sdělil, že dřevo těžené u střelnice 
je prodáváno pouze jako palivové, z důvodu špatné kvality. Těžba byla v plánu dle LHP, veškerou těžbu 
v obecních lesích řídí hajný ve spolupráci s lesním hospodářem.     

 

11)  Vyhodnocení sběru papíru za rok 2012 
 Přítomní byli seznámeni s vyhodnocením sběru papíru za rok 2012, výsledky budou zveřejněny na webu 
obce a v RL. Pro rok 2013 platí stejná pravidla. 
 
 

12)  Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene 
Společnost Energomontáže Votroubek zaslala návrh smlouvy o „Právu provést stavbu a o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“, jde o vybudování elektrické přípojky k plánované 



novostavbě pana Horáčka na par. č. 121, jedná se o pozemky p.č.  5094 a 5098, které jsou ve vlastnictví 
obce. Obci bude vyplacená jednorázová odměna ve výši 1 tis. Kč  
 
Návrh usnesení:  
II. 147 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene č. IP-12-2004503/VB/02 
 
    Hlasování: pro-  8     proti- 0        zdržel-  0  
 Návrh byl schválen 

 
13)  různé, diskuse 
Zpráva finančního výboru - předseda finančního výboru přednesl zprávu z provedené kontroly, nebyly 
zjištěny žádné nedostatky, výbor doporučil aktualizaci směrnice číslo 10/2009 v bodu výše pokladní 
hotovosti. 
 
Návrh usnesení:  
II. 148 ZO Rychnov na Moravě přijímá zprávu finančního výboru a pověřuje starostu aktualizací směrnice 

číslo 10/2009. 
 
    Hlasování: pro-  8     proti- 0        zdržel-  0  
 Návrh byl schválen 

 
 

 
Diskuse 

Krmela - poukázal na problém s volně pobíhajícími psi a požádal o zveřejnění výzvy majitelům psů na úklid 
psích exkrementů 
- výzva bude zveřejněna na webu obce a v RL 
 
pí. Lachmanová  se dotázala na možnost vybudování chodníku od OÚ po prodejnu Jednota, dále vznesla 
dotaz na pokračování oprav hřbitovní zdi 
- chodník je problematický vzhledem k výstavbě a vlastnictví pozemků, 
- v opravách hřbitovní zdi bude pokračováno po zlepšení klimatických podmínek 

 
Pospišilová B. - se dotázala na budoucnost areálu koupaliště, s možností využití areálu pro kulturní a 
sportovní akce 
- na podzim bylo provedeno mulčování staré trávy, úklid areálu i budov, v současné době se provádí 
obnova zdroje vody, bez které nemá areál koupaliště smysl 
- v období mrazů byla nemalým úsilím obecních pracovníkům vybudována ledová plocha, uskutečnilo se 

veřejné bruslení s denní návštěvou 50 - 60 občanů 
 
 

14) závěr 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a sdělil, že příští zasedání je plánováno na 15. 
dubna 2013. Poté zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
Jednání ukončeno: 20:13   hodin 
 
 
                    Josef Henzl                                                                          Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
 
                                     ….................................                   
                                      
                                     ….................................                     
 


