
 

Z Á P I S 
z 25. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  

konaného dne 17. 02. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 
 
 

Začátek jednání: 18:05 hodin 
Přítomni zastupitelé: 7 
Omluveni zastupitelé:   2 Šmídová (nemoc), Sedlák (rod. důvody)   
Občané:  12 
Hosté: 1 Šebrlová (zástupce MŠ) 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Sekanina, Olosová 
Zapisovatel: Josef Henzl 
 
  

Zahájení 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Program jednání: 
 
1) Seznámení a schválení programu zasedání 
2) Prodej pozemků a domu ve vlastnictví obce 
3) Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013 
4) Nákup 9místného automobilu 
5) Zpráva investiční komise k ŠJ 
6) Vložení majetku obce do DSO SV Moravskotřebovska   
7) Různé, diskuse (Mengr, divadlo, statistika dopravy, dotace na výsadbu stromů) 
8) 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) Prodej pozemků a domu ve vlastnictví obce 
Starosta předložil návrh na prodej pozemku par. č. 1113/4 ve vlastnictví obce Rychnov na Moravě, 
na základě žádosti zájemce byl zveřejněn záměr prodeje tohoto pozemku, jedná se o pozemek, 
který obec nikterak nevyužívá a sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele. Cena pozemku je dle 
zveřejněného záměru 7,- Kč/ m2, kupující hradí sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. Žadatelem o koupi tohoto pozemku je paní Tamara Mengrová. 

Návrh usnesení:  

II. 198 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku p. č. 1113/4 - 90m2(ost. plocha), kupní 
cena je 7,- Kč/m2, celková cena za uvedený pozemek je 630,- Kč. Kupujícím je paní Tamara 
Mengrová, Rychnov na Moravě 56. Kupující hradí náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad 
smlouvy do katastru nemovitostí.  

    Hlasování: pro - 7     proti -   0     zdržel -  0 

Návrh byl schválen 
 

Dále starosta představil požadavky občanů na odkup pozemků ve vlastnictví obce, tyto žádosti 
byly podány po termínu možné zveřejnění záměru prodeje pro toto zasedání a bude možno se jimi 
zabývat až na příštím zasedání zastupitelstva.  



Starosta obdržel dvě žádosti na odkup budovy čp. 164 bývalá Rychta a části přilehlých pozemků. Oba 
žadatelé v žádosti uvádějí záměr koupě budovy za účelem výstavby bytového domu. 
Starosta požádal zastupitele o jejich vyjádření k možnosti jednání o prodeji uvedené nemovitosti. Oba 
zájemci již navštívili předmětnou nemovitost, součástí jedné z prohlídek byla i účast paní Žouželkové, která 
zájemci nastínila předpokládané požadavky odboru památkové péče.     
Vyjádření zastupitelů: 
Švehla - jedná se o strategické místo v obci jsem proti prodeji 
Sekanina, Olosová - prozatím o prodeji neuvažovat 
Nechuta, Krmela - v případě prodeje zjistit možnosti jak využití budovu v budoucnu dozorovat  
Henzl - doporučuji najít využití pro obec 
starosta - protože je zřejmé, že zastupitelé chtějí budovu zachovat v majetku obce, došlo ke shodě na 
zajištění poptávky na posudek statika 
   
  

3) Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013 
Starosta požádal předsedu HIK pana Petra Švehlu o přednesení zprávy o provedené inventarizaci 
majetku obce k 31. 12. 2013. 

Návrh usnesení:  
II. 199 ZO Rychnov na Moravě schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2013, zpráva o 
výsledku inventarizace majetku obce je nedílnou součástí zápisu.  

    Hlasování: pro -  7    proti - 0      zdržel - 0  

Návrh byl schválen 
  
     
4) Nákup 9místného automobilu 
Starosta požádal zastupitele o ustanovení komise, která bude mít na starost nákup 9místného 
automobilu. 
Starosta navrhuje tímto úkolem pověřit komisi pro investice nebo komisy která se v minulosti 
zabývala nákupem terénního vozu.    
Zastupitelé se v debatě shodují na pověření trojice, která zajišťovala nákup terénního vozidla.  

Návrh usnesení:  
II. 200 ZO Rychnov na Moravě pověřuje zastupitele Pavla Krmelu, Josefa Henzla a Milana Hánu 
k výběru a nákupu 9místného automobilu. Cena vozu by nemněla přesáhnou cenu 200 tis. Kč. 
Podpisem kupní smlouvy na tento vůz je pověřen starosta obce.  

    Hlasování: pro - 7     proti - 0      zdržel -  0 

Návrh byl schválen 
 
 
5) Zpráva investiční komise k ŠJ 
Komise pro investice byla na minulém zasedání zastupitelstva pověřena vypracováním zprávy o 
stavebním stavu kuchyně a jídelny při MŠ. Starosta odcitoval vypracovanou zprávu komise, tato 
zpráva je nedílnou součástí zápisu. Přítomným byly promítnuty fotografie kuchyně a jejího zázemí. 
Dále byli seznámeni s půdorysem předmětných prostor. Starosta požádal přítomné o vyjádření. 
Kostková N. - kudy budou děti MŠ chodit do jídelny 
Starosta - v současné době se děti stravují v prostoru MŠ a přechod do ŠJ není předmětem tohoto 
jednání, v návrhu jsou zmíněny pouze toalety a umyvadlo pro případ, že by někdy mělo ke 
stravování dětí v jídelně dojít. 
 
 
 
 



Návrh usnesení:  
II. 201 ZO Rychnov na Moravě přijímá zprávu komise pro investice, tato zpráva je nedílnou 
součástí zápisu. 
 
    Hlasování: pro-  7    proti- 0      zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 
Dle schválené zprávy přednesl starosta následující návrhy usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
II. 202 ZO Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k zajištění vypracování projektové 
dokumentace na úpravy kuchyně a jídelny.     
 
    Hlasování: pro- 7      proti- 0     zdržel-  0   
 Návrh byl schválen 
 
Návrh usnesení:  
II. 203 ZO Rychnov na Moravě souhlasí s výměnou okna v kuchyni, výměnu osvětlení v kuchyni a 
výměnou vstupních dveří. Práce budou provedeny tak, aby neohrozily provoz kuchyně. Podle 
celkových nákladů bude následně provedena rozpočtová změna.      
 
    Hlasování: pro- 7     proti- 0       zdržel- 0   
 Návrh byl schválen 
 
6) Vložení majetku obce do DSO SV Moravskotřebovska   
Starosta požádal zastupitele o souhlas s vložením nového majetku do DSO skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, jedná se o vybudování nové přípojky k domu čp. 1 Rotrekl Karel a k domu čp. 
60 Cutleac Štefan, jedná se o majetek v celkové hodnotě 11 795,-Kč. 
  
Návrh usnesení:  
II. 204 ZO Rychnov na Moravě, schvaluje vložení nového majetku do DSO skupinový vodovod 
Moravskotřebovska v celkové hodnotě 11 795,-Kč, obec bude tento majetek vézt dále na 
podrozvahovém účtu 903.  
 
    Hlasování: pro- 7      proti- 0     zdržel- 0 
  
 Návrh byl schválen 
 
 
7) Různé, diskuse (Mengr, divadlo, statistika dopravy, dotace na výsadbu stromů) 
 
- Mengr - zaslal dopis ohledně konfliktu s Pavlem Krmelou, starosta požádal aktéry sporu o jejich 
vyjádření, oba se vzdali komentáře 
     
- divadlo - starosta připomenul přítomným zájezd do divadla, který se koná v pondělí 24. 02. 
2014 a je dotován obcí, cena na jednu osobu je 250,- a je v ní zahrnuta cena vstupenky a 
dopravy.    
 
- statistika dopravy - představení výsledku statistického měření dopravní situace v obci, 
vzhledem k výsledku této statistiky bude výsledek předložen policii ČR s žádostí o kontroly 
rychlosti vozidel v obci 
Pořízení této statistiky bylo přijato kladně a je uvažováno o zopakování v letních měsících. 
Krmela - pomůžou tyto údaje k možnosti přeřazení komunikace na vyšší třídu 



- starosta - třídy určuje SÚS PK a vychází z vlastních přehledů 
Kostková N. - poukázala na nebezpečí při vycházkách MŠ, a požádala zastupitele o vybudování 
chodníků 
- starosta - v plánu je zajistit chodníky na návsi a směrem k OÚ, na příštím zasedání bude 
předložen návrh možnosti zpevnění krajnic, které by sloužily jako chodníky   
Knoblich - zajímá mě řešení autobusové zastávky na spodním konci 
- starosta - opakovaně připomněl již schválené vybudování autobusové zastávky s čekárnou ve 
směru na Lanškroun 
Hanák - vzhledem k umístění sledovacího modulu nejsou zahrnuty vozidla jezdící z a do směru 
Mladějov na Moravě, jedná se především o kamionovou dopravu jezdící do výrobny briket a pelet v 
Mladějově 
- starosta - ano tyto vozidla nejsou zahrnuta do uvedené statistiky 
 
- dotace na výsadbu stromů -  
Starosta seznámil přítomné s možností dotace na výsadbu liniové vegetace, jedná se o program 
skupiny ČEZ, kde je 100% úhrada nákladů. Bylo promítnuto plánované umístění 50 stromů ve 
dvou lokalitách. Bude se jednat o výsadbu listnatých dřevin vč. ovocných stromů. 
Krmela - jak velké stromy se budou vysazovat a jak bude řešena případná úroda ovocných stromů 
- starosta - vysazovány budou stromy o velikosti cca 2 m, stromy budou veřejně přístupné a proto 
se domnívám, že úroda bude sloužit jako zpestření při příjemné procházce  
Mengr - hodnotím projekt kladně, proč se nezačalo už dříve 
     
Návrh usnesení:  
II. 205 ZO Rychnov na Moravě, souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výsadbu liniové vegetace 
v obci a k.ú. Rychnov na Moravě. 
 
    Hlasování: pro- 7    proti-  0   zdržel- 0 
  
 Návrh byl schválen 
 
 

Diskuse 
 
Krmela - zajímá mne termín 4. 3. 2014, kdy má dojít k přerušení dodávky elektřiny ve střední 
části obce, termín v pracovní dny způsobuje problém s uzavřením MŠ a nemá mi kdo hlídat děti, 
požádal o vznesení dotazu na ČEZ s možností tyto akce provádět o víkendu 
- starosta - k přerušení dojde z důvodu výměny sloupu na VN který v nedávné době uhořel a byl 
opraven pouze provizorně, tak aby bylo možno urychlit dodávky elektřiny 
- Nechuta - považuji návrh pana Krmely na přerušování dodávek elektřiny o víkendech za 
nešťastný 
 
Kostková N. - proč spadla lípa za budovou čp. 164 (bývalá Rychta) 
- starosta - lípa byla skácena z důvodu plánované výstavby chodníku k MŠ      
 
Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. 
 

Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a sdělil, že příští zasedání je plánováno na 14. 
dubna 2014 a zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
 
Jednání ukončeno 19:35 hodin 
 



 
                    Josef Henzl                                                                           Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                        
 
                                     ….................................                            ….................................      


