
 
Z Á P I S 

z 13. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  
konaného dne 21. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
Začátek jednání:   18:05    hodin 
Přítomni:   8 v 18,10 hod. p. Šmídová 
Omluven:  0 
Občané:    4 
Hosté:       0 
 
Ověřovatelé zápisu: Švehla, Honsová 
Zapisovatel: Josef Henzl 
  

Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání: 

 

 1, seznámení a schválení programu zasedání 
 2, schválení dodavatele akce „Rekonstrukce bytového domu č.p. 55 - 1 etapa“ 
 3, projednání oprav místních komunikací 
 4, rekonstrukce sochy nejsvětější trojice 
 5, informace k nákupu malotraktoru s příslušenstvím 
 6, informace o stavu výstavby trafostanice 
 7, různé, došlá pošta, diskuse 
 8, 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, schválení dodavatele akce „Rekonstrukce bytového domu č.p. 55 - 1 etapa“ 
Starosta požádal členy komise pro výběr dodavatele na opravu  bytového domu č.p. 55, aby sdělili 
zastupitelstvu postup a doporučení dodavatele.  

Návrh usnesení: 
 
V. 108 ZO Rychnov na Moravě schvaluje uzavřením smlouvy na investiční akci „Rekonstrukce bytového 
domu č.p. 55 - 1 etapa“, s uchazečem: Jaroslav Kyral OBSTAS o.f, Čelakovského 901, 563 01 Lanškroun. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.  
     Hlasování: pro-   8       proti- 0        zdržel-  1 p.Šmídová 
 Návrh byl schválen 
 
V. 109 ZO Rychnov na Moravě jmenuje 3 člennou komisi pro sledování průběhu prací v souladu s 
uzavřenou smlouvou o dílo při Rekonstrukci bytového domu čp. 55, dále bude tato komise vykonávat 
obdobnou činnost při dalších investičních akcích v obci. Komise bude pracovat ve složení: Ing. Jan 
Nechuta, Ing. Petr Švehla, Milan Hána. Tato komise bude vykonávat svoji činnost do odvolání.   
     Hlasování: pro-  9        proti- 0        zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 
 

3, projednání oprav místních komunikací 
Starosta předložil zastupitelům návrh oprav místních komunikací, jedná se o odvodnění křižovatky u 
kostela. Předpokládaný výdaj na tuto akci je cca 250tis. Kč. Poté požádal zastupitele o jejich vyjádření a 
případné návrhy.   
Návrh usnesení: 
 
V. 110 ZO Rychnov na Moravě schvaluje opravu místní komunikace „odvodnění křižovatky u kostela“ 
s předpokládaným výdajem do 250 tis. Kč. Pověřuje starostu obce k zajištění zhotovitele.  
     Hlasování: pro-  9     proti- 0         zdržel- 0    



 Návrh byl schválen 
 

4, rekonstrukce sochy Nejsvětější trojice 
Starosta informoval, že obci byl schválen grant Pardubického kraje ve výši 75 tis. Kč určený na 
restaurování sousoší Nejsvětější Trojice. Tato socha se nachází na horním konci obce, směr Mladějov u 
domu č.p. 192. Rozpočet na restaurátorské práce této sochy je 192 090,- Kč vč. DPH. V rozpočtu obce pro 
tento rok je počítáno s výdajem 120 tis. Kč, po přičtení schváleného grantu ve výši 75 tis. Kč je možno 
počítat s celkovou částkou 195 tis. Kč, což je dostatečná částka na restaurátorské práce této sochy. Dále 
starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o dílo se zhotovitelem Martinem Kovaříkem, který 
zpracoval rozpočet na restaurátorské práce.  
Návrh usnesení: 
  
V. 111 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o dílo č. 9/2012 kde jako objednavatel je Obec Rychnov 
na Moravě a jako zhotovitel Martin Kovařík, akad. Sochař a restaurátor. 
 
     Hlasování: pro-  9        proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh byl schválen 
 

5, informace k nákupu malotraktoru s příslušenstvím 
Starosta informoval o zahájení výběrového řízení na nákup lesnické techniky, které zpracoval p. Musil. 
Současně navrhl vytvořit pětičlennou komisi pro výběrové řízení a požádal zastupitelstvo o práci v této 
komisi. Přihlásil se p.Hána, p.Henzl, p.Sedlák, p.Krmela a Ing.Nechuta 
 

6, informace o stavu výstavby trafostanice 
Starosta podal informaci o stavu výstavby trafostanice na spodním konci obce. S výstavbou se má začít do 
konce června 2012 tato stavba je u a.s. ČEZ vedena jako stížnost, což by mělo výstavbu urychlit. 
 
7, různé 
p.Krmela - jak se bude řešit odchod ředitelky MŠ na mateřskou dovolenou - v současnosti se zjišťuje 
legislativa, případně se rozhodne o výběrovém řízení. 
p.Šmídová - poukázala na stížnost občanů z horního konce na dopravní obslužnost zvláště pro ranní 
návštěvy u lékaře - bude předneseno panu hejtmanovi Martínkovi při jeho návštěvě obce dne 23. 5. 2012 
p.Honsová - bude se u mě pokračovat na úpravě cesty - ano 
p.Krmela - podílela se SÚS na pročištění příkopů u silnice  - ne, p.Vašíček slíbil vyčištění propustků, ale 
udělali jen propustky pod silnicí, obec bude dále pokračovat v čištění krajnic. 
p.Nechuta - je možné přemístit sochy a kříže na zemědělsky  obdělávané půdě - památkově chráněné 
nelze, nechráněné lze ale současně je potřeba je zrestaurovat, což je finančně nákladné, jedna socha cca 
200 tis.Kč 
 
Starosta vyzval občany k další diskusi. Občané neprojevili zájem.  
 
10. závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, sdělil, že příští zasedání se bude konat 
25. června 2012. Poté zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
Jednání ukončeno: 19:10         hodin 
 
 
                    Josef Henzl                                                                          Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
 
                                     ….................................                   
                                      
                                     ….................................                     


