
 

Z Á P I S 
z 24. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  

konaného dne 16. 12. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu 
 
 

Začátek jednání: 18:05 hodin 
Přítomni zastupitelé:  7 
Omluveni zastupitelé: 2 (Nechuta, Švehla) 
Občané:  7 
Hosté: 3 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Krmela, Honsová 
Zapisovatel: Josef Henzl 
 
  

Zahájení 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Program jednání: 
 
1) Seznámení a schválení programu zasedání 
2) Stanovení výše poplatku za KO a psa 
3) Informace o výši vodného pro rok 2014 
4) Stanovení stočného pro rok 2014 
5) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014 
6) Nákup pozemků 
7) Smluvní vztahy (smlouva na svoz KO, smlouva o příspěvku MŠ, smlouva o   
          věcném břemeni) 
8) Různé, diskuse (RZ č. 6, palivové dřevo v roce 2014, ŠJ)  
9) Závěr 
Hlasování: pro-   7        proti- 0       zdržel- 0 

   
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá 
z tohoto zasedání následující usnesení: 
 
 

2) Stanovení výše poplatku za KO a psa 
Starosta požádal zastupitele o vyjádření k výši místních poplatků dle OZV č. 3/2013. Doporučil 
poplatky pro rok 2014 ponechat ve stejné výši jako v roce 2013. 

Návrh usnesení:  
XII. 189 ZO Rychnov na Moravě stanovuje výši místních poplatků pro rok 2014. Výše poplatků se řídí OZV 
č. 3/2013. 

    Hlasování: pro -  7     proti - 0        zdržel - 0  
  
 Návrh byl schválen 
   

3) Informace o výši vodného pro rok 2014 
Starosta seznámil přítomné s vývojem ceny vodného a stanovením vodného pro rok 2014. 
Zástupci obcí DSO skupinový vodovod Moravskotřebovska, jehož je obec Rychnov na Moravě 
součástí, na své schůzi schválili výši vodného pro rok 2014 ve výši 32,87 bez DPH, při DPH 15% 
bude tedy konečná cena pro obyvatele obce 37,80Kč/m3. Cena vodného je stejná jako v roce 
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4) Stanovení stočného pro rok 2014 
Stočné je vybíráno za likvidaci odpadních vod na byt. domě č.p. 55 a od nájemníků a subjektů 
napojených na ČOV u byt. domu č.p. 219. Starosta navrhnul ponechat výši stočného stejnou jako 
v roce 2013, tj. č. p. 55 - 39,-Kč/m3, ČOV - 36,-Kč/m3. 
 
5) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014 
Starosta předložil návrh rozpočtu obce pro rok 2014, návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední 
desce obce, zastupitelé tento návrh obdrželi elektronicky. Rok 2014 bude věnován převážně 
přípravám na investice, jako je odvodnění a výstavba chodníků na křižovatce, řešení nakládání 
s odpadními vodami atd. V rozpočtu obce je počítáno s nákupen 9místné dodávky, která bude 
sloužit potřebám hasičů ale i potřebám obce, počítáno je s vyplácením příspěvku na dopravu žáků 
do základních škol, naplánováno je také vybudování autobusové čekárny na spodním konci a 7 
nových světel umístěných na místních komunikacích, plánovaná je podpora MŠ při nákupu 
dětských prvků na hřišti u MŠ. V roce 2014 budou zakoupeny dva kontejnery na bioodpad, 
investováno bude i do údržby obecních budov (OÚ, bývalá ZŠ), budou pořízeny obecní symboly 
(vlajka a znak) v podobě jak sváteční tak pro běžné používání.    
 
Návrh usnesení:  
XII. 190 ZO Rychnov na Moravě, schvaluje přebytkový rozpočet obce pro rok 2014, příjmy 
v celkové výši 8 990 000,-Kč, výdaje v celkové výši 8 515 700,-Kč, přebytek ve výši 474 300,-Kč 
bude využit na investice v budoucích letech. 
 
    Hlasování: pro- 7      proti- 0       zdržel-   0  
 Návrh byl schválen 
     
6) Nákup pozemků 
Starosta informoval zastupitele o splnění úkolu zajištění geometrického plánu pro oddělení a odkup 
části pozemku za areálem fotbalového hřiště. Nově vzniklý pozemek bude použit jako propojení 
místních komunikací, rozdělení proběhlo dle geometrického plánu č. 662-674/2013 a nově vzniklá 
parcela má číslo 6112/2 o výměře 841m2, tato část by měla být obcí odkoupena od firmy ZOS. 
následujícím usnesením 
XI. 191 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemku ve vlastnictví společnosti ZOS Rychnov 
na Moravě s.r.o., pozemek bude odkoupen za cenu 7,- Kč/m2. 
 Předmětem nákupu je pozemek vzniklý geometrickým plánem č. 662-674/2013 č. 6112/2 o 
výměře 841m2 orná půda. 
Obec hradí náklady za pořízení geometrického plánu a na sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
 
    Hlasování: pro- 6       proti- 1 (Šmídová)    zdržel-  
  
 Návrh byl schválen 
 
 
7) Smluvní vztahy (smlouva na svoz KO, smlouva o příspěvku MŠ, smlouva o   
          věcném břemeni) 
 
- smlouva na svoz KO 
Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy na provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního 
odpadu pro rok 2014, tento návrh předložil současný dodavatel této služby TS Moravská Třebová 
s.r.o. Tento návrh počítá s celkovým výdajem 188 549,91 vč. DPH. Starosta doporučil tento návrh 
přijmout a požádal zastupitele o pověření k podpisu této smlouvy.   
Návrh usnesení:  



XII. 192 ZO Rychnov na Moravě, schvaluje smlouvu č. KO/2014/02./P o provádění sběru, svozu a 
likvidace komunálního odpadu pro rok 2014, smlouva bude uzavřena s dodavatelem TS Moravská 
Třebová s.r.o., podpisem této smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce. 
 
    Hlasování: pro-  7     proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
     
- schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku MŠ na rok 2014  
Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro PO MŠ 
Rychnov na Moravě. Touto smlouvou je obec zavázána poskytnout MŠ příspěvek na rok 2014 
v celkové výši 223 600,- Kč. Výše příspěvku odpovídá chválenému rozpočtu obce pro rok 2014, 
účel použití finančních prostředků je ve smlouvě specifikován. Použití finančních prostředků 
podléhá vyúčtování, které je příjemce povinen předložit nejdéle do konce března následujícího 
roku.   
 
Návrh usnesení: 
XII. 193 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu č. I. 2014 o poskytnutí účelového finančního 
příspěvku, příjemcem příspěvku je PO MŠ Rychnov na Moravě. Příspěvek je ve výši 223 600,- Kč. 
     Hlasování: pro- 7       proti-  0       zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 
- smlouva o zřízení věcného břemene 
Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene  
č. IP-12-2004503/VB/2, která bude uzavřena mezi obcí Rychnov na Moravě a ČEZ Distribuce a. s. 
Jde o vybudovanou přípojku elektřiny k novostavbě pana Horáčka a týká se parcel 5094 - ostatní 
plocha a 5098 - ostatní plocha ve vlastnictví obce Rychnov na Moravě.  
 
Návrh usnesení: 
XII. 194 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene  
č. IP-12-2004503/VB/2. K podpisu pověřuje starostu obce. 
     Hlasování: pro- 7       proti-  0       zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 
 
 
8) Různé, diskuse (RZ č. 6, palivové dřevo v roce 2014, ŠJ,  
 

- Rozpočtové změny v roce 2013 
Starosta požádal zastupitele o schválení RZ č. 6 kterou se příjmová část rozpočtu zvyšuje o 
2 351 050,- Kč a výdajová část je zvýšena o 2 113 600,- Kč. RZ č. 6 je nedílnou součástí zápisu.     

Návrh usnesení:   

XII. 195 ZO Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 6 zvýšení příjmů o 2 351 050,- Kč a zvýšení výdajů o 

2 113 600,- Kč, tato rozpočtová změna je nedílnou součástí tohoto zápisu.  

 
    Hlasování: pro - 7      proti -   0      zdržel -  0 
  
 Návrh byl schválen 
 

- Palivové dřevo v roce 2014 
Starosta požádal zastupitele o stanovení ceny za palivové dřevo v roce 2014. 
Zastupitelé se dohodli, že není třeba nikterak upravovat současná pravidla pro prodej palivového 
dřeva občanům obce.  



- Školní jídelna 

Všichni zastupitelé obdrželi 2 emailové zprávy od zástupců MŠ a ŠJ PO obce Rychnov na Moravě.  
Po odsouhlasení všech zastupitelů, že zprávy obdrželi, požádal starosta představitele PO MŠ o 
jejich vyjádření. 
Kyselicová - paní ředitelka upozornila zastupitele na havarijní stav kuchyně a jídelny 
Starosta vyzval zastupitele k jejich vyjádření - 
Krmela - pokud bude oprava nutná je možno z rozpočtu finance uvolnit ne však 1 mil. Kč 
Olosová - jsem překvapena zprávou o stavu ŠJ 
Šmídová - nesouhlasí se stylem podání žádosti o sjednání nápravy havarijního stavu ŠJ 
Henzl, Sedlák, Sekanina - pokud bude skutečně potřeba není problém s uvolněním financí 
z rozpočtu obce  
Starosta - poděkoval za jednotlivá vyjádření a navrhl zastupitelům i zástupcům MŠ následující  
               postup 
V lednu se sejde investiční komise, která provede společně se zástupci MŠ prohlídku místa samého 
a poté zpracuje zprávu, kterou předloží na nejbližším zasedání zastupitelstvu obce. 
Kyselicová - upozorňuji na opravdu špatný stav uvedených prostor, v minulosti byla jídelna 
s kuchyní opomíjena, revize procházejí tak tak. 
Starosta požádal zástupce MŠ, aby také akceptovali jeho návrh řešení, poté přednesl následující  

Návrh usnesení:   
XII. 196 ZO Rychnov na Moravě pověřuje investiční komisi zjištěním stavu školní kuchyně a jídelny 
s následným zpracováním zprávy. Zpráva bude předložena zastupitelstvu obce.  

 
    Hlasování: pro - 7       proti -   0     zdržel - 0  
  
 Návrh byl schválen 
 

Diskuse 
 
Krmela- do kdy budou Měšťánkovi na obecním bytě a za jakých podmínek 
- starosta - byt má rodina k dispozici po dobu potřeby, co se týká úplaty za nájem bylo již dříve stanoveno, 
že nájemné má rodina odpuštěno do konce roku 2013.  
 
Jiří Šebrle - seznámil přítomné se záměrem ZOD Žichlínek na výstavbu bioplynové stanice 
- starosta - potvrdil jednání se zástupci ZOD Žichlínek ohledně případné bezplatné likvidace bioodpadu 
z obce Rychnov na Moravě, v rozpočtu obce pro rok 2014 je počítáno s nákupem 2 kusů kontejnerů na 
bioodpad 
 

Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál hezké prožití svátků Vánočních a hodně 
zdraví do nového roku. Dále sdělil, že příští zasedání je plánováno na 17. února 2014 a zasedání 
zastupitelstva ukončil. 
     
 
Jednání ukončeno 18:50 hodin 
 
 
                    Josef Henzl                                                                           Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                        
 
                                     ….................................                            ….................................      


