
Z Á  P I S 
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  

 dne 6.6.2011 

 
Začátek jednání:  18,05  hodin 
Přítomni:  8 
Omluven: 1 Ing. Nechuta(v zahraničí) 
Občané: 6 
Hosté: ing. Pravec 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Sedlák Zdeněk, Honsová Božena 
Zapisovatel: J.Henzl 

 
1, Zahájení, seznámení s programem 
2, Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3, Informace o projektu kanalizace 
4, Informace k moţnostem získání dotací na kanalizaci a ČOV 
5, Rozpočtové opatření 1/2011, 2/2011 
6, Závěrečný účet obce za rok 2010 
7, Závěrečný účet sdr. pro plynofikaci Rychnov a Mladějov 
8, Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2010, přijetí nápravných opatření 
9, Schválení nápravných opatření - revokace usnesení č.XII. 24 ze dne 13.12.2010 
10, Zpráva o hospodaření sdr. pro plynofikaci Rychnov a Mladějov 
11, Oprava ţlabů na bytových domech 219 a 220 
12, Územní plán obce 
13, Veřejné osvětlení ( nákup eko-led světel) 
14, Diskuse, různé 
15, Závěr  
 
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá 
s tohoto zasedání následující usnesení: 
 

3, Informace o projektu kanalizace - informace přednesl pan projektant Ing. Pravec: 
K postupu projektu kanalizace a ČOV podal pan projektant doplňující informace, zastupitelstvu 
předloţil seznam občanů, kteří prozatím nezaslali podepsanou smlouvu o zřízení věcného 
břemene a seznam nemovitostí, u kterých majitelé odmítli napojení na kanalizaci. Informoval o 
nutnosti dodání chybějících smluv z důvodu blíţícího se termínu pro stavební povolení. 
Z důvodu nesouhlasu nových vlastníků pozemků bylo nutno vést řád kanalizace ve třech místech 
krajem silnice, coţ bude znamenat navýšení ceny realizace stavby.  
 V diskusi nejprve vystoupil starosta, který připomněl nutnost připojení všech obytných nemovitostí 
v obci, coţ je nutné pro následný provoz kanalizace. Dle projektanta není v projektu počítáno 
s připojením všech obydlených nemovitostí a v současném stavu se s touto situací nebude dát 
moc dělat. Pan Krmela vznes dotaz, zda je počítáno s připojením na kanalizaci i s WC na hřbitově 
a s připojením areálu koupaliště. Ani s jednou variantou není v projektu počítáno. 
Z občanů se připojil do diskuse pan Dvořák, který namítal ţe se opět rozkope celá obec a nikdo 
nedá pozemky do původního stavu. 
 
4, Informace k moţnostem získání dotací na kanalizaci a ČOV  - omluvil se pozvaný pan Kučný: 
Starosta prostřednictvím tiskové zprávy od pana Kučného podal informace o moţnostech dotací na 
výstavbu kanalizace a ČOV v obci. 
Naše obec má moţnost poţádat o dotace ze dvou programů:  z SFŢP 75 - 80% ceny bez DPH, a 
z programu ministerstva zemědělství kde je moţno získat dotaci s přispěním Pardubického kraje v 
celkové výši 60 - 70% max. výše uznatelných nákladů 40mil. 
Výzva na podání ţádosti o dotaci se bude u obou variant vypisovat pravděpodobně na podzim 
tohoto roku. 
Starosta informoval o nutnosti úvěru v předpokládané výši 11 - 15mil., který by měl pokrýt náklady 



nad rámec získané dotace. Následovala debata, co způsobí případné pořízení tak vysokého úvěru, 
dle vyjádření obcí, kde výstavba kanalizace jiţ proběhla. Je zřejmé, ţe tato výstavba obce 
zpomalila v běţném rozvoji. S tímto stavem jsou ztotoţněni i zastupitelé obce a jsou si vědomi, ţe 
po realizaci kanalizace bude obtíţné hledat finanční prostředky na další rozvoj obce. Padlo několik 
dotazů na platnost stavebního povolení a platnost projektové dokumentace, tyto věci jsou závislé 
na platnosti zákonů, respektive předpisů a norem. 
Zastupitel pan Sekanina navrhoval projekt kanalizace odloţit a začít šetřit peníze tak, aby za 
několik let bylo uspořeno a nemusel se brát úvěr. K tomuto nemají zastupitelé jednotný názor a 
bude potřeba další pečlivé debaty. 
 
5, rozpočtové opatření 1/2011 a 2/2011: 
Na základě ţádosti jsme obdrţeli dotaci z programu obnovy venkova ve výši 100tis. na úroky 
z úvěru, návrh usnesení 
 
VI. 52   ZO Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtové opatření č. 1/20101, příjem dotace 

z programu obnovy venkova ve výši 100tis. na poloţku 4122 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 

Dále jsme obdrţeli dotaci na sčítání lidu. Tuto částku nemáme jak profinancovat, a proto ji budeme 
později vracet, návrh usnesení 
 
VI. 53   ZO Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtové opatření č. 2/20101, příjem dotace na sčítání 
lidu ve výši 3.125,- na poloţku 4111 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 

 
6, Závěrečný účet obce za rok 2010: zastupitelé obdrţeli v materiálech pro zasedání závěrečný 
účet obce pro rok 2010, starosta obce přečetl hlavní body tohoto závěrečného účtu a vznesl návrh 
usnesení 
 
 VI. 54   ZO Rychnov na Moravě schvaluje projednání závěrečného účtu obce za rok 2010 

s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 

7, Závěrečný účet sdr. pro plynofikaci Rychnov a Mladějov : zastupitelé obdrţeli v materiálech pro 
zasedání závěrečný účet jiţ zaniklého sdruţení za rok 2010. Starosta obce přečetl hlavní body 
tohoto závěrečného účtu a vznesl návrh usnesení 
 
VI. 55   ZO Rychnov na Moravě schvaluje projednání závěrečného účtu DSO sdr. pro plynofikaci 

obcí Rychnov a Mladějov za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 

 
8, Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2010, přijetí nápravných opatření : 
Dle zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2010 byly zjištěny méně závaţné chyby, a 
to  1, neschválení a chybná evidence změn rozpočtu  a 2, chybné kroky při provádění 
inventarizace majetku obce, následné návrhy usnesení 
 
VI. 56   ZO Rychnov na Moravě schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2010 ze které vyplývá, ţe byly zjištěny méně závaţné chyby a nedostatky, a dále příjme 
nápravná opatření. 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 

 



  VI. 57   ZO Rychnov na Moravě přijímá nápravná opatření méně závaţných chyb zjištěných při 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. 
1, Důsledná kontrola číslování a schvalování změn rozpočtu, odpovídá starosta obce společně 
s účetní obce. 
2, Pro správnost provádění inventarizací majetku obce pověřuje pana Petra Švehlu. K dlouhodobé 
přípravě na inventarizaci majetku obce, vyslovuje souhlas s vysláním pana Švehly na potřebná 
školení. 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 

 
9, Schválení nápravných opatření - revokace usnesení č.XII. 24 ze dne 13.12.2010 : 
Dalším nedostatkem dle přezkoumání hospodaření je údajná nesrozumitelnost výše zmíněného 
usnesení, návrh nápravného usnesení 
 
VI. 58 ZO Rychnov na Moravě revokuje své usnesení č. XII.24 ze dne 13.12.2010 a nahrazuje 

novým zněním v bodu  
b) VÝŠE MĚSÍČNÍ ODMĚNY PRO ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE SE STANOVUJE, 

V OBDOBÍ DO 31.12. 2010 VE VÝŠI 460,-KČ MĚSÍČNĚ A V OBDOBÍ OD 1.1.2011 VE VÝŠI 

437,-KČ MĚSÍČNĚ 

c) VÝŠE MĚSÍČNÍ ODMĚNY PŘEDSEDY VÝBORU ČI KOMISE ZASTUPITELSTVA OBCE SE 

STAVOVUJE NA 1000,-KČ ZA MĚSÍC, V PŘÍPADĚ, ŢE ČLEN ZASTUPITELSTVA VYKONÁVÁ SOUČASNĚ I 

FUNKCI PŘEDSEDY VÝBORU ČI KOMISE MÁ NÁROK POUZE NA ODMĚNU ZA FUNKCI PŘEDSEDY VÝBORU ČI 

KOMISE. 

     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel-  0    
 Návrh byl schválen 
 
10, Zpráva o hospodaření sdr. pro plynofikaci Rychnov a Mladějov : 
Dle zprávy o výsledku kontroly hospodaření jiţ zaniklého sdr. pro plynofikaci vyplývá, ţe nebyly 
zjištěny ţádné chyby ani nedostatky, návrh usnesení : 
 
VI: 59 ZO Rychnov na Moravě schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO std. 

pro plynofikaci obcí Rychnov a Mladějov za rok 2010 s výsledkem, ţe nebyly zjištěny chyby ani 
nedostatky. 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel-  0    
 Návrh byl schválen 

 
11, Oprava ţlabů na bytových domech 219 a 220 : 
Starosta informoval zastupitele o nutnosti zajištění opravy háků a ţlabů k odvádění dešťových vod 
ze střech bytových domů č.p. 219 a 220. Vlivem sněhu během posledních dvou let došlo 
k porušení stability a částečnému poničení okapů i háků na těchto byt. domech. Starosta přednesl 
návrh řešení a představil moţnosti řešení. Situaci by do budoucna měly vyřešit sněhové zábrany, 
které by byly nainstalovány na střešní krytinu. Oslovena byla firma, která provedla výstavbu 
bytových domů a klempíř a pokrývač z Lubníku p. Fibikar. Nabídky se výrazně liší, EVT nabízí 
nainstalování sněhových zábran v hodnotě cca 50.400,- Kč bez DPH a práce, na jeden bytový 
dům, a pan Fibikar nabízí instalaci sněhových zábran jeţ byly na zastupitelstvu předvedeny 
v celkové ceně cca 50.000,-Kč bez DPH včetně montáţe za oba bytové domy.  Návrh usnesení 
 
ZO schvaluje zajištění oprav ţlabů a instalaci sněhových zábran na bytové domy č.p. 219 a 220, 
práce budou objednány na základě cenové nabídky od pana Radka Fibikara s předpokládaným 
nákladem 50.000,- Kč bez DPH 
 
 
Jiný návrh: přednesl pan Švehla 
 



VI. 60 ZO Rychnov na Moravě rozhodlo o pořízení vyjádření projektanta bytových domů, na 

instalaci sněhových zábran na střešní krytinu bytových domů č.p. 219 a 220 
     Hlasování: pro-  6       proti- 1 Hána       zdržel- 1 Sedlák    
 Návrh byl schválen 

 
12, Územní plán obce: informace zastupitelů o nedostatku finančních prostředků ve státním fondu 
ze kterého mělo být hrazeno pořízení nového územního plánu. V současné době lze ţádat o dotaci 
pouze z Pardubického kraje a ta je předpokládána kolem výše 150 tis., coţ nebude stačit ani 
z 50% na celkové náklady na pořízení územního plánu. O dalším postupu k pořízení územního 
plánu bude jednáno na příštím zasedání. 
 
13, Veřejné osvětlení ( nákup eko-led světel) : jiţ na posledním zasedání bylo informováno o 
zapůjčení eko-led svítidel veřejného osvětlení a kaţdý ze zastupitelů i občanů měl moţnost 
posoudit efektivnost těchto svítidel. Starosta sdělil zastupitelům, ţe se podařilo s případným 
dodavatelem dojednat odklad na některé splátky, coţ by znamenalo, ţe bychom mohli nakoupit 
světla pro celou obec a zaplatili bychom je ve třech ročních splátkách bez navýšení. Světla budou 
opatřena inteligentním časovačem, který sníţí výrazně spotřebu světla, naopak nijak výrazně 
nesníţí svítivost.  Zastupitelé se na pořízení světel shodli a doporučují variantu eko-led 46/16 
Santo OR, návrh usnesení 
 
VI. 61 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup eko-led svítidel 46/16 Santo OR, od dodavatele 

EMPESORT s.r.o., v počtu 60 ks  za celkovou cenu dle cenové nabídky a to 647.400,-Kč bez DPH 
( 776.880,-Kč vč. DPH), současně ukládá starostovi obce vyjednat s dodavatelem podmínky tak, 
aby se částka rozloţila do tří let a to následovně: v roce 2011 úhrada 350tis., v roce 2012 úhrada 
250tis. a v roce 2013 úhrada zůstatkové ceny 176.880,-Kč, tyto částky jsou vč. 20% DPH 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 
14, Diskuse, různé 
V diskusi vystoupili s návrhy a připomínkami přítomní občané, p. Makyňa, p. Mengr, p. Dvořák. 
Některé návrhy či připomínky byly opravdu originální, např. při řešení údrţby veřejné zeleně padl 
návrh zakoupit obecní králíky a poté je rozdat občanům, kteří zajistí prostřednictvím králíků 
spásání veřejné zeleně. Debata ohledně veřejné zeleně byla poměrně ţhavá, dalším návrhem bylo 
pokosenou trávu sušit a poté z ní dělat peletky, přičemţ by bylo nutné zakoupit stroj na výrobu 
peletek. 
K tomuto tématu se připojili i zastupitelé a vznesli dotaz na starostu, jak řeší údrţbu zeleně v obci. 
 Pokos příkopů je řešen traktorovou technikou, práce provádí pan Syrový, ostatní plochy udrţují 
obecní zaměstnanci, o některé z velkých ploch projevili zájem občané, kteří plochy posekají a 
usuší seno pro své potřeby, coţ obci šetří nemalé prostředky. 
Pan Krmela vznesl návrh na koupi 3 kontejnerů, které by se umístily v katastru obce a slouţily by 
na trávu všem občanům. Ostatní zastupitelé se domnívají, ţe kaţdý vlastník pozemku má prostor 
kam si posekanou trávu můţe uloţit. Dále doporučil zajistit osvětlení autobusových zastávek a 
také připomněl přidání světel VO na cesty v současné době neosvětlené. 
Paní Šmídová poţádala o umístění cedulky s nápisem „prosím zavírejte vrata“ na vrata hřbitova, 
dále poţadovala posekání trávy kolem cesty na hřiště a připomněla potřebu opravy této cesty, dále 
upozornila na nepříjemnost s uzavřením sběrného dvora, který byl v nedávné době z důvodu 
nemoci obsluhy uzavřen dvě soboty a navrhuje v případě nemoci obsluhy pověřit někoho dalšího. 
Pan Švehla se dotázal na vlastnictví hromady hlíny v blízkosti silnice u fary, tato hlína je tu 
uskladněna panem Doleţalem a bude s ním jednáno o odstranění. 
Paní Olosová připomněla nevhodnost umístění zastávky autobusu na spodním konci, kde ve 
směru na Lanškroun není prostor pro nastupování, doporučeno jednat o přesunutí této zastávky na 
točnu vzdálenou cca 50m. 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, sdělil, ţe příští zasedání by se mělo 
konat 8.8.2011 a poté zasedání zastupitelstva ukončil. 
     

Jednání ukončeno: 20,10    hodin 



 

                                  
 
                 Josef Henzl                        Hana Šmídová                          Milan  Hána                                  
                místostarosta 1.                  místostarosta 2.                        starosta obce 
 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
Zdeněk Sedlák                                  ….................................                   
Boţena Honsová                               ….................................        
 
 
 
 


