
 
Z Á  P I S 

z 9. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  
 dne 10.10.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
Začátek jednání:  18,03 hodin 
Přítomni:  9 
Omluven: 0 
Občané: 15 
Hosté:      2 
 
Ověřovatelé zápisu: Zdenek Sedlák, Pavel Krmela 
Zapisovatel: J.Henzl 
 

 
Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání : 

 

1, Seznámení a schválení programu zasedání 

2, Tvorba rozpočtu obce pro rok 2012  

3, Kanalizace 

4, Pořízení drobného hmotného majetku 

5, Výstavba trafostanice 

6, Dotace POV 

7, Zpráva finanční kontroly    

8, Jízdní řád autobusové linky 

9, Nákup pozemků 

10, PO MŠ  

11, Různé, došlá pošta, diskuse  

12, Závěr  

 
     Hlasování: pro- 9         proti- 0       zdržel- 0    
 
 
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá s tohoto 
zasedání následující usnesení: 
 
2, Tvorba rozpočtu obce pro rok 2012: 
Starosta přednesl zastupitelům návrh příprav rozpočtu obce pro rok 2012 ve kterém doporučuje následující 
postup: do 13.11.2011 předloţí zastupitelé své návrhy 
            do  22.11.2011 bude zhotoven návrh rozpočtu a rozeslán zastupitelům 
                  24.11.2011 pracovní schůzka zastupitelstva 
                  25.11.2011 vyvěšení návrhu rozpočtu pro rok 2012 
                  12.12.2011 schválení rozpočtu obce pro rok 2012             
Návrh usnesení: 
 
X. 74   ZO Rychnov na Moravě ukládá starostovi obce připravit návrh rozpočtu obce pro rok 2012, tak aby 
návrh bylo moţné 25.11.2011 zveřejnit na úřední desce obce. 
     Hlasování: pro-  9       proti- 0        zdržel- 0     
 Návrh byl schválen 
 
3, Kanalizace 
Starosta informoval zastupitele o moţnosti získání dotace na výstavbu ČOV a kanalizace obce z programu 



SFŢP, kde předpokládaná výše získané dotace činí 70 - 75% z uznatelných nákladů. Připomněl rozpočtový 
výhled stavby ve výši cca 52 mil. Poţádal zastupitele o zváţení této investice. Obec vlastní majetek, o který 
je povinna se starat. Tak vysoké náklady, které by obec musela řešit úvěrem, to by obci znemoţnilo řešit 
opravy a údrţbu majetku obce. Jiţ v počátku plánu odkanalizování obce se počítalo s dotací ve výši 90% 
uznatelných nákladů, proto přednesl zastupitelstvu následující 
Návrh usnesení: 
 
X. 75 ZO Rychnov na Moravě rozhodlo, ţe nebude ţádat o dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace obce 
z programu SFŢP. 
     Hlasování: pro-  6       proti- 3 /Nechuta, Olosová, Sedlák/    zdržel- 0   
 Návrh byl schválen 
 
4, Pořízení drobného hmotného majetku 
Starosta poţádal zastupitele o schválení nákupu nové travní sekačky, důvodem je špatný technický stav 
současné sekačky. Pro účel obce dodavatel doporučil model určený pro profesionální pouţívání, značky 
Weibang WB536 SB za pořizovací cenu 11 999,-Kč 
Návrh usnesení: 
  
X. 76 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup travní sekačky značky Weibang WB536 SB za pořizovací 
cenu 11 999,-Kč. 
     Hlasování: pro-  9       proti- 0         zdržel-  0   
 Návrh byl schválen 
 
5, Výstavba trafostanice 
Starosta informoval o stavu výstavby trafostanice ve spodní části obce. Podle vyjádření společnosti GTT 
a.s., která má výstavbu zajišťovat, investor tedy ČEZ a.s., zastavil výstavbu všech plánovaných projektů 
z důvodu nedostatku finančních prostředků pro realizace staveb. V projektu by se mělo pokračovat 
v příštím roce. Z důvodu nenaplnění slibu i očekávání starosta zaslal společnosti ČEZ dotaz na realizaci 
výstavby. Tento dotaz byl v plném obsahu přečten na tomto zasedání. O vyjádření společnosti ČEZ budou 
občané informováni. 
 
6, Dotace POV 
Starosta informoval o odeslání ţádosti o dotaci na úroky z úvěru. Předpokládaná výše dotace je 100 tis., 
tuto dotaci jsme obdrţeli i v minulých letech, proto předpokládáme úspěch i pro příští rok. 
 
7, Zpráva finanční kontroly   
Starosta poţádal pana Švehlu jako zástupce finanční komise o přednesení zprávy a výsledku provedených 
kontrol. 
Návrh usnesení: 
 
  X. 77  ZO Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu finanční komise.  
     Hlasování: pro-  9       proti- 0        zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 
 
8, jízdní řád autobusové linky 
Starosta informoval o jednáních ke tvorbě jízdních řádů autobusových linek v Pardubickém kraji. Občanům 
obce byla dána příleţitost vyjádřit se k této problematice. Starosta shromáţděné připomínky zpracoval a 
předal příslušným organizacím k zapracování. Další jednání proběhne 12.10.v M.T.  Hlavním problémem je 
autobus vozící děti do školy a autobusy pro občany pracující mimo obec. Dle návrhu Pardubického kraje 
bude přes naši obec jezdit 10 autobusů denně v obou směrech plus dálkový autobus, coţ bude znamenat 
celkem 22 průjezdů autobusu denně. Tento počet spojů je nadbytečný a navrţené spoje neodpovídají 
potřebám občanů obce. O výsledku dalších jednání budou občané informováni prostřednictvím webu obce 
a po vydání oficiální verze jízdního řádu obdrţí kaţdá domácnost po jednom výtisku.  
   
9, nákup pozemků 
PF zveřejnil seznam pozemků určených k prodeji. Jde o pozemky, na kterých hospodaří ZOS Rychnov na 
Moravě s.r.o. a podle vyjádření jednatele společnosti pana Nechuty společnost bude o získání těchto 
pozemků usilovat. Pro upřesnění dodávám, ţe společnost ZOS má předkupní právo na nákup těchto 
pozemků. Dále PF vyhlašuje soutěţ na prodej pozemků v k.ú. Rychnov na Moravě. Na tyto pozemky jiţ 
není moţné vyuţít předkupní právo a jsou prodávány veřejnou draţbou.  



Další pozemky k prodeji jsou pozemky okolo rozestavěného domu a stavební parcela pod touto stavbou 
stejně tak i rozestavěná stavba. Pokud by měla obec o koupi těchto pozemků zájem, tak hlavně z důvodu 
následné likvidace rozestavěného domu a následné nabídky stavební parcely. Starosta informoval 
zastupitele, ţe všechny uvedené pozemky(1108m2) byly prodány celkem za 1,-Kč. Cenu rozestavěného 
domu nelze započítat, protoţe obec bude nést náklady s následnou likvidací této stavby.  
Bylo dohodnuto, ţe se obec bude ucházet o pozemky KN 6648, KN 6653 a KN 7311 v celkové ceně 
uvedených pozemků do 50 tis. Kč. 
 Návrh usnesení: 
 
X. 78 ZO Rychnov na Moravě schvaluje účast obce na veřejné soutěţi na prodej pozemků v k.ú. obce 
Rychnov na Moravě a pověřuje starostu k účasti při soutěţi o pozemky KN 6648, KN 6653 a KN 7311 
v celkové ceně uvedených pozemků do 50 tis. Kč. 
Hlasování: pro- 9        proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 
10, PO MŠ 
Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto o provedení analýzy provozu PO MŠ Rychnov 
na Moravě. Z tohoto důvodu byla na zasedání pozvána i ředitelka MŠ paní Kyselicová, která k tomuto podá 
vysvětlení. Ředitelka vysvětlila provoz MŠ s odvoláním na platné zákony a vyhlášky. Panu Nechutovi uniká 
smysl její práce, ředitelka v  diskusi vysvětlila, ţe teď nevystupuje jako pedagogický pracovník ale v pozici 
ředitelky MŠ, dále uvedla, ţe bude-li obec ţádat úpravu provozní doby MŠ, bude se muset podílet na 
financování platu pracovníků.  
 
11, různé, diskuze 
Žádost pana Radimíra Chlupa 
Pan Chlup ţádá zastupitelstvo o schválení zakoupení materiálu na dobudování obecní cesty, obec bude 
hradit materiál práce provede sám ţadatel. Předpokládané náklady na materiál je cca 40 tis. 
Návrh usnesení: 
 
X. 79 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup materiálu na opravu cesty k domu č.p. 72. Práce provede 
pan Radimír Chlup, materiál hradí obec. Předpokládaný náklad na materiál je do 40tis. Kč. 
Hlasování: pro- 9        proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 
Žádost paní Boženy Honsové 
Paní Honsová ţádá zastupitelstvo o zajištění opravy obecní cesty k domu č.p. 29. Je potřeba cestu ještě 
před zimou vyspravit štěrkem. Starosta namítl nutnost zajištění opravy a je přesvědčen, ţe tuto cestu je 
potřeba řešit smysluplně a ne jen vysypat štěrkem. Paní ţadatelka trvala na svém poţadavku a zdůraznila, 
ţe štěrk vyřeší situaci zase na rok.   
Návrh usnesení: 
 
X. 79 ZO Rychnov na Moravě ukládá starostovi obce zajistit opravu obecní cesty k domu č.p. 29, cesta 
bude vyspravena potřebným mnoţstvím štěrku. 
Hlasování: pro- 9        proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 
Audit  
6.10.2011  Pardubický kraj provedl dohlídku nad hospodařením obce, výsledkem dohlídky je hospodaření 
bez výhrad. Starosta byl upozorněn na činnost výborů zastupitelstva obce / kontrolní, finanční/ a na 
zákonnou povinnost PO MŠ předkládat zřizovateli čtvrtletní přehledy. Starosta vyzval předsedy kontrolního 
a finančního výboru k činnosti těchto výborů.  
 
DSO skupinový vodovod Moravskotřebovska 
Informace o konání příští schůze zástupců členských obcí. Hlavním  
bodem je schválení nových stanov, schválení výše vodného pro příští rok a schválení výhledu výše 
vodného pro následující roky. 
 

Veřejné osvětlení - starosta informoval o dokončení prací na jeho rekonstrukci. 

 
Bytové domy 219 a 220 - přítomni byli starostou informováni o opravě okapů a instalaci sněhových 



zábran, aby opakovaně nedošlo k jejich poškození. 
 
Paní Vítková ţádá o seřízení vchodových dveří u obecního bytu na čp. 166 a výměnu okna pokoje 
sousedící s průjezdem, ve kterém je vlhko. Seřízení provede dodavatelská firma. Výměna okna neřeší 
problém s vlhkostí, starosta zajistí vysoušeč a výměna okna bude řešena následně. 
 
Sdružení linka bezpečí poţádalo obec o finanční příspěvek ve výši 2100,- Kč na svoji činnost. 
Návrh usnesení: 
 
 ZO Rychnov na Moravě schvaluje finanční příspěvek ve výši 2100,- Kč na činnost Sdruţení linka bezpečí. 
Hlasování: pro- 3        proti- 6        zdržel- 0    
 Návrh nebyl schválen 
 
Diskuze 
Paní Šmídová Helena upozornila na nutnost seřízení oken na BD 219 a 220 - situace je řešena 
s dodavatelem. 
Pan Krmela se dotázal na řešení propagace ubytovny - reklamní agentura zpracovává návrhy. 
 
 
 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a sdělil, ţe příští zasedání by se mělo konat 
12.12.2011 a poté zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
Jednání ukončeno: 20,10    hodin 
 

                                  
 
                 Josef Henzl                                                                         Milan  Hána                                  
                místostarosta 1.                                                                  starosta obce 
 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
Zdeněk Sedlák                                  ….................................                   
Pavel Krmela                                    ….................................        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


