
 
Z Á P I S 

ze 17. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  
konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
 

Začátek jednání: 18:03 hodin 
Přítomni zastupitelé: 7   
Omluveni zastupitelé: Sedlák - nemoc, Olosová - rodinné důvody  
Občané:  Honsová, Vítková, Mengr, Makyňa, Kostková                   
Hosté: -   
 
 
Ověřovatelé zápisu: Sekanina M., Krmela P. 
Zapisovatel: Josef Henzl 
 
  

Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání: 

 

1)  seznámení a schválení programu zasedání 
2)  obecně závazné vyhlášky obce  
3)  MŠ - schválení hospodářského výsledku 2011 
4)  vložení majetku do DSO SV Moravskotřebovska 
5)  informace o výši vodného pro rok 2013 
6)  schválení smlouvy na svoz KO pro rok 2013 
7)  stanovení stočného pro rok 2013  
8)  inventarizace majetku obce 2012 
9)  hospodářská činnost obce 
10)  rozpočet obce pro rok 2013  
11)  schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku MŠ na rok 2013  
12)  různé, diskuse 
13)  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)  obecně závazné vyhlášky obce 
 Starosta přednesl zastupitelům návrh obecně závazných vyhlášek obce, které  by vešly v platnost po 
schválení OZ s účinností od 1.ledna 2013. 
2a) OZV č.1/2013 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce, jedná se o dvě plakátovací plochy 
v majetku obce, které touto vyhláškou bude možno lépe kontrolovat. 
Návrh usnesení:  
XII. 130 ZO Rychnov na Moravě, vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2013 o užívání 
plakátovacích ploch v majetku obce, s účinností od 01. 01. 2013. 
 
    Hlasování: pro- 7      proti- 0        zdržel- 0   
 Návrh  - byl schválen 
 
2b) OZV č.2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rychnov na Moravě, tato 
vyhláška stanovuje systém třídění a nakládání s odpadem v obci. 
Návrh usnesení:  
XII. 131 ZO Rychnov na Moravě, vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2013 o stanovení systému 



shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Rychnov na Moravě, s účinností od 01. 01. 2013. 
 
    Hlasování: pro-  7     proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh  - byl schválen 
 
2c) OZV č.3/2013 o místních poplatcích, tato vyhláška stanovuje výši místních poplatků za psa, užívání 
veřejného prostranství a poplatek za komunální odpad, uvedené poplatky jsou ve stejné výši jako v dosud 
platné vyhlášce. 
Návrh usnesení:  
XII. 132 ZO Rychnov na Moravě, vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2013 o místních poplatcích, 
s účinností od 01. 01. 2013. 
 
    Hlasování: pro- 7      proti- 0         zdržel- 0    
 Návrh  - byl schválen 
 

 
3)  MŠ - schválení hospodářského výsledku 
Starosta pořádal zastupitele o schválení hospodářského výsledku PO MŠ za rok 2011 ve výši 92 370,86  
a zároveň požádal o souhlas s rozdělením hospodářského výsledku roku 2011 takto: 91 870,86 na rezervní 
fond a 500,- na fond odměn.  
Návrh usnesení:  
XII. 133 ZO Rychnov na Moravě, schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ za rok 2011 
v celkové výši 92 370,86 Kč a souhlasí s rozdělením tohoto výsledku následovně: do fondu odměn bude 
převedeno 500,- Kč, a do fondu rezerv 91 870,86 Kč. 
 
    Hlasování: pro- 7      proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh  - byl schválen 
 

4)  vložení majetku 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 plánované novostavbě pana Horáčka, jedná se 
o majetek v celkové hodnotě 7080,-Kč   
Návrh usnesení:  
XII. 134 ZO Rychnov na Moravě, schvaluje vložení nového majetku do DSO skupinový vodovod 
Moravskotřebovska v celkové hodnotě 7 080,-Kč, obec bude tento majetek vézt dále na podrozvahovém 
účtu 903.  
 
    Hlasování: pro- 7      proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh  - byl schválen 
 

5)  informace o výši vodného pro rok 2013 
Starosta seznámil přítomné s vývojem ceny vodného a stanovením vodného pro rok 2013. Zástupci obcí 
DSO skupinový vodovod Moravskotřebovska, jehož je obec Rychnov na Moravě součástí, na své schůzi 
schválili výši vodného pro rok 2013 ve výši 32,87 bez DPH, při DPH 15% bude tedy konečná cena pro 
obyvatele obce 37,80Kč/m3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

6)  schválení smlouvy na svoz KO pro rok 2013 
Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy na provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu 
pro rok 2013, tento návrh předložil současný dodavatel této služby TS Moravská Třebová s.r.o. Tento 
návrh počítá s celkovým výdajem 193 932,34 vč. DPH/2013. Starosta doporučil tento návrh přijmout a 
požádal zastupitele o pověření k podpisu této smlouvy.   
Návrh usnesení:  
XII. 135 ZO Rychnov na Moravě, schvaluje smlouvu č. KO/2013/02./P o provádění sběru, svozu a likvidace 
komunálního odpadu pro rok 2013, smlouvy 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 
 



 

7)  stanovení stočného pro rok 2013  
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 2012, tj. č.p. 
55 - 39,-Kč/m3, ČOV - 36,-Kč/m3.  
 
 

8)  inventarizace majetku obce 
 Starosta seznámil zastupitele s přípravou nové směrnice a plánu inventur, informoval, že do HIK budou 
jmenováni zastupitelé pan Švehla a pan Henzl a za OÚ účetní obce paní Kužílková, Do DIK budou 
najmenováni zaměstnanci obce. 
 

9)  hospodářská činnost obce 
 Starosta požádal zastupitele o vyslovení souhlasu se zrušením hospodářské činnosti obce. Hospodářská 
činnost byla v obci zřízena k 1.1.2010, důvodem bylo plátcovství DPH. V současné době není nutné 
oddělovat účetně hospodářskou od hlavní činnosti. Uplatňovat DPH je možno i z výdajů vedených v hlavní 
činnosti. 
 Návrh usnesení:  
XII. 136 ZO Rychnov na Moravě, ruší k 31. 12. 2012 rozdělení účetnictví na hlavní a hospodářskou činnost, 
od 01. 01. 2013 bude obec účtovat pouze v hlavní činnosti. 
 
    Hlasování: pro- 7      proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh  - byl schválen 
 

  
10)  rozpočet obce pro rok 2013  
 Starosta předložil návrh rozpočtu obce pro rok 2013, návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce 
obce, zastupitelé tento návrh obdrželi elektronicky.  
Návrh usnesení:  
XII. 137 ZO Rychnov na Moravě, schvaluje schodkový rozpočet obce pro rok 2013, příjmy 8 497 900,-Kč, 
výdaje 8 703 800,-Kč, schodek ve výši 205 900,-Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. 
 
    Hlasování: pro- 7      proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh  - byl schválen 
 

11)  schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku MŠ na rok 2013  
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 2013 v celkové výši 261 tis. 
Výše příspěvku odpovídá chválenému rozpočtu obce pro rok 2013, 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. 138 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu č. I.2013 o poskytnutí účelového finančního příspěvku, 
příjemcem příspěvku je PO MŠ Rychnov na Moravě. Příspěvek je ve výši 261 000,- Kč. 
     Hlasování: pro- 7       proti- 0        zdržel- 0    
 Návrh  - byl schválen 
 
 

12)  různé, diskuse 
 
Přímá volba prezidenta České republiky 
Starosta připomněl všem přítomných, že historicky první přímá volba prezidenta naší republiky se bude 
konat v termínu 11. a 12. ledna 2013 a druhé kolo 25. a 26. ledna 2013. 
   
Obecní znak a vlajka - v letošním roce  se na schválení znaku v poslanecká sněmovně nedostalo, 
schválení obecního znaku projedná sněmovna až v příštím roce. 
 
Diskuse 
- p. Krmela vznesl dotaz na hlasitost místního rozhlasu - slyšitelnost je závislá na povětrnostních 
podmínkách 



- starosta upozornil na platnost nového jízdního řádu, nově začaly některé spoje jezdit na horní konec 
  dále oznámil, že občané obdrží v RL vložené přiznání o počtu  obyvatel v rodině  na jehož  základě bude  
  vyměřen   poplatek za svoz komunálního odpadu, přiznání se týká též počtu psů v domácnosti 
- p. Honsová se v této souvislosti zeptala na možnost splátkového kalendáře - ano lze to řešit i tímto  
  způsobem. 
 
 
 

13) závěr 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, popřál klidné prožití svátků vánočních a hodně 
úspěchů v novém roce. Sdělil, že příští zasedání je plánováno na 18. února 2013. Poté zasedání 
zastupitelstva ukončil. 
     
Jednání ukončeno: 18:49 hodin 
 
 
                    Josef Henzl                                                                          Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
 
                                     ….................................                   
                                      
                                     ….................................                     
 

 

 


