
Z Á  P I S 
z 8. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  

 dne 8.8.2011 
 

Začátek jednání:  18,05  hodin 
Přítomni:  9 
Omluven:  
Občané: 12 ( Knoblich, Šmídová st., Petrová J., Špičák st., Švancara, Honsová, Sedláková, Pospíchalová, 
Luzárová J., Marek J., p.Jagoš) 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Švehla, Milada Olosová 
Zapisovatel: J.Henzl 
 

 
Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání : 

 

1, Seznámení a schválení programu zasedání 

2, OZV Řád veřejného pohřebiště  

3, Úprava rozpočtu obce pro rok 2011 

4, Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením 

5, Pořízení sněhových zábran na bytové domy 219 a 220 

6, DSO skupinový vodovod - nové stanovy, financování 

7, Ustanovení finanční kontroly    

8, Kanalizace - určení dalšího postupu 

9, Presentace nového webu obce 

10, Územní plán obce - zrušení záměru pořízení  

11, Různé, došlá pošta, diskuse  

12, Závěr  

 
     Hlasování: pro- 9         proti- 0       zdrţel- 0    
 
 
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá s tohoto 
zasedání následující usnesení: 
 
2, OZV Řád veřejného pohřebiště: 
Starosta přednesl návrh nového řádu pohřebiště, vydaného jako OZV obce č. 2/2011. Důvodem je 
zastaralost předcházejícího řádu pohřebiště z roku 2002. 
Šmídová- v řádu je uvedena provozní doba  
- obec nemá zájem uzavírat hřbitov, jde o opatření proti vandalizmu  
Krmela - doporučil umístění cedulky se zákazem vstupu psů 
- cedulky budou zajištěny a připevněny na vchodové brány 
Návrh usnesení: 
VIII. 63   ZO Rychnov na Moravě vydává OZV č.2/2011 Řád veřejného pohřebiště 
     Hlasování: pro-9         proti- 0        zdrţel- 0     
 Návrh byl schválen 
 
3, Úprava rozpočtu obce pro rok 2011 k 31.8.2011, rozpočtovým opatřením č.2/2011. 
Starosta předložil zastupitelstvu návrh úpravy rozpočtu pro rok 2011. 
Návrh pana Nechuty převézt výdaj „travní traktor“ v částce 140 tis. z odd. par. 3745 pol. 6122, na odd. par. 
3745 pol. 6901 rezervy výdajů byl zapracován do návrhu a navržené rozpočtové opatření tuto změnu již 
obsahuje. 



Návrh usnesení: 
VIII. 64   ZO Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 k 31.8.2011, rozpočtové opatření 
je nedílnou součástí zápisu. 
     Hlasování: pro-6         proti-2          zdrţel-1     
 Návrh byl schválen 
 
4, určení pravomocí k rozpočtovým opatření, starosta požádal zastupitele o udělení pravomocí 
k rozpočtovým opatření, tato kompetence je převážně k přesunům finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu a k přijetí menších dotací, také nutnost pro případ havárie. 
Starosta vyzval zastupitele k jejich vyjádření a stanovení finančního limitu pro jeho kompetenci, z debaty 
vzešla shoda na částce 50 tis. Kč. 
Návrh usnesení: 
 VIII. 65   ZO Rychnov na Moravě stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostovy obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření v následujícím rozsahu: 
do výše 50.000,- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny 
nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce. 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších můţe starosta obce samostatně provádět jen v případech: 
a)rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
b)kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, 
výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady 
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady 
c)úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být zrealizován. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci 
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a 
jejího stručného odůvodnění.  
     Hlasování: pro-  9       proti- 0        zdrţel-0     
 Návrh byl schválen 
 
5, pořízení sněhových zábran a oprava žlabů na střeše bytových domů č.p. 219 a 220 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva z minulého zasedání nechal starosta vypracovat znalecký posudek na 
umístění sněhových zábran. Z vyjádření projektanta je zřejmé, že lze na střechu umístit sněhové zábrany a 
také se v této zprávě uvádí jaký druh sněhových zábran má být použit. Zastupitelé neměli dalších dotazů 
ani připomínek 
Návrh usnesení: 
VIII. 66   ZO schvaluje zajištění oprav žlabů 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 
     Hlasování: pro-  8       proti- 0        zdrţel- 1 (Šmídová)    
 Návrh byl schválen 
 
6, DSO skupinový vodovod, nové stanovy svazku a plán financování 
Starosta informoval zastupitele o nutnosti schválení nových stanov svazku obcí, toto schválení je 
potvrzením účasti ve svazku, kterého je obec členem, pokud by zastupitelstvo neschválilo nové stanovy 
museli by jsme se zabývat případným vystoupením ze svazku. Tyto změny stanov byly schváleny členskou 
schůzí DSO dne 25.1.2011. Zastupitelé vyslovili nesouhlas s přijetím nových stanov svazku. Doporučili 
zvážit vystoupení ze svazku a zajištění vody z jiných zdrojů. Trvají na původních stanovách, kde se 
předpokládá, že o svěřený majetek se bude starat svazek, nesouhlasí s financováním oprav a rozvoje 
vodovodu z obecního rozpočtu. Jsou přesvědčeni, že obec vstoupila do svazku hlavně kvůli zajištění 
kvalitní pitné vody a zajištění provozu i rozvoje vodovodu. 
návrhy usnesení 
 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nové úplné znění stanov dobrovolného svazku obcí, skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Jiný návrh - Nechuta 
VIII. 67   ZO Rychnov na Moravě neschvaluje nové znění stanov dobrovolného svazku obcí, skupinový 
vodovod Moravskotřebovska a požaduje zachování stávajících stanov 
     Hlasování: pro- 8        proti- 1 (Henzl)        zdrţel-  0   
 Návrh byl schválen 
 



 
7, ustanovení finanční kontroly   
Starosta doporučil zastupitelstvu zřídit finanční komisi pro účel kontroly čerpání finančních prostředků 
poskytnutých jiným subjektům za rok 2010. Zastupitelé souhlasí se zřízením této komise.  
Nechuta - požádal, v rámci kontroly čerpání finančních prostředků u PO MŠ Rychnov na Moravě, o 
důslednou analýzu provozu MŠ ( čerpání dovolené, rozvržení pracovní doby atd.) 
Návrh usnesení: 
  VIII. 68   ZO Rychnov na Moravě zřizuje finanční komisi pro účel kontroly čerpání finančních prostředků 
poskytnutých jiným subjektům za rok 2010 ve složení: Petr Švehla, Pavel Krmela, Ilona Kužílková 
     Hlasování: pro- 9        proti- 0        zdrţel-  0   
 Návrh byl schválen 
 
8, kanalizace 
Starosta informoval o stavu projektu kanalizace, dle vyjádření projektanta bude do konce tohoto roku 
vyřízené stavební povolení a tím i ukončena jeho práce. Dále informoval o nepříznivé době pro získání 
dotace na výstavbu kanalizace, v současné době jsou dotace poskytovány obcím nad 2000 obyvatel, u této 
skupiny obcí se stát zavázal EU k odkanalizování.  
Ve stávajícím projektu se bude pokračovat, současně však bude požádáno o informace k jiným způsobům 
řešení odkanalizování naši obce. Hlavně pak budou vyzvány příslušné úřady k vyjádření se k situaci. 
Starosta obce zajistí získání vyjádření od příslušných úřadů. 
 
9, web obce 
Pan Švehla představil nový web obce, předvedl způsob registrace a následného používání webu. Na tomto 
webu je zpřístupněna diskuse pro občany, fotogalerie, informace o místních organizacích aj. 
 
10, územní plán 
Návrh na zrušení původního usnesení o pořízení územního plánu, již na předchozím zastupitelstvu se 
zastupitelé předběžně dohodnuli na zrušení původního záměru pořízení územního plánu obce. 
Návrh usnesení: 
VIII. 69 ZO Rychnov na Moravě rozhodlo o zrušení svého původního usnesení č. XII. 17 ze dne 
13.12.2010, pořízení územního plánu obce 
     Hlasování: pro- 9        proti- 0       zdrţel- 0  
 Návrh byl schválen 
 
11, různé 
MNV. 
Obec vlastní objekt č.p. 164, tento objekt je zapsán jako kulturní památka a v současné době je 
v havarijním stavu.Projektant a statik doporučili objekt zajistit proti vniknutí z důvodu ohrožení zdraví. Proto 
byly v havarijní části objektu zabezpečeny okna. Pro další řešení s touto stavbou mám bylo doporučeno 
situaci popsat, nafotit a zaslat na příslušný odbor Pardubického kraje. V současné době se tento dokument 
zpracovává. 
PÍTKO 
Koncem července bylo na hřbitově nainstalováno pítko Fatima, v rámci příprav byl nainstalován vodoměr a 
sepsána dohoda o odběru vody se společností ZOS Rychnov na Moravě. 
SVĚTLA VO 
4. srpna bylo dodáno 60 ks nových světel VO, v průběhu srpna a září budou tato světla nainstalována. 
Krmela -požádal o šetrné zacházení se starými světly z důvodu jejich dalšího prodeje. 
KOUPALIŠTĚ 
Starosta sdělil zastupitelům a občanům, že on ani místostarosta nejsou zodpovědní za hladinu vody 
v koupališti. Není pravdou, že byl zastaven přívod vody a pro doplnění dodal, že žádný uzávěr vody není. 
Pan nájemce Vyhnálek se v letošním roce v areálu prozatím příliš neobjevuje. Začátkem roku informoval 
nájemce starostu obce o záměru v areálu zřídit mobilní chatky, které by měly sloužit pro školy v přírodě a 
tábory. Bohužel záměr nebyl zrealizován.      
LES 
Starosta informoval zastupitele o provedené kontrole lesa, kterou provedli pracovníci České inspekce 
životního prostředí dne 21.7.2011. Výsledkem kontroly bylo sdělení, že je vše v souladu s platnou 
legislativou. Dále starosta informoval zastupitele o plnění předpokladu výnosu z prodeje dřeva. Těžba 
dřeva byla stanovena na 500m3 prozatím bylo vytěženo cca 250m3, v rozpočtu bylo počítáno s částkou 600 
tis., k 30.6. jsme prodali dřevo za 449 tis.. Z tohoto je zřejmé, že z prodeje dřeva bychom měli získat více 
finančních prostředků něž bylo v rozpočtu plánováno. 



 
UBYTOVNA 
Další významnou hospodářskou činností obce je provoz ubytovny. 
Bohužel zde se plán neplní a k 30.6. je ubytovna ve ztrátě. Ve zbývajících měsících se ukáže jestli je 
ubytovna hospodářskou činností nebo zda bude ve ztrátě. 
Správcová ubytovny zdůvodnila špatný výsledek, špatnou reklamou a propagací ubytovny. 
Starosta vyzval správcovou ubytovny k předložení návrhů lepší propagace ubytovny. 
VLOŢENÍ MAJETKU DO DSO 
Starosta informoval zastupitele o nutnosti vložení pořízeného majetku vodovodu do DSO, jedná se o 2 
nové přípojky vodovodu. Novostavba Mazanec a chata Nechuta 
návrh usnesení 
VIII. 70 ZO Rychnov na Moravě schvaluje vložení majetku obce do DSO skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, dle přílohy v celkové hodnotě 12.914,- Kč, tento majetek dále bude obec vést na 
podrozvahovém účtu č. 903 
     Hlasování: pro-  6       proti- 2 (Henzl, Nechuta)  zdrţel- 1 (Sekanina)   
 Návrh byl schválen 
Uhlí 
starosta požádal zastupitele o vyjádření k problematickému zajišťování uhlí pro byt. dům č.p.55. 
Dle vyjádření daňového poradce je tako služba problematická, jde o prodej zboží, které podléhá odvodu 
DPH a obec by toto zboží měla prodávat za účelem zisku. Dle vyjádření právního zástupce jde v tomto 
případě o problém s diskriminací dalších obyvatel obce, je obec schopna zajistit palivo i ostatním občanům 
obce nebo jen této úzké skupině? Starosta doporučuje tuto službu zrušit a poté vyzval zastupitele 
k vyslovení jejich názoru. Z debaty vyplynul následný návrh usnesení: 
 
VIII. 71 ZO Rychnov na Moravě rozhodlo o zrušení přefakturování uhlí občanům, bude provedeno 
vyúčtování k 31.8.2011 a poté si budou občané palivo zajišťovat sami. Případné nedoplatky bude možno 
rozvrhnout do splátek, tak aby bylo vše uhrazeno do 31.12.2011.  
     Hlasování: pro-   9     proti-  0       zdrţel-  0   
 Návrh byl schválen 
POV 
Informace o nutnosti provedení aktualizace POV pro obec Rychnov na Moravě, přednesen návrh 
aktualizace č.1 která je přílohou zápisu. Návrh usnesení: 
 
VIII. 72 ZO Rychnov na Moravě schvaluje aktualizaci č.1 POV obce Rychnov na Moravě, a schvaluje 
záměr obce žádat o dotace na úroky z úvěru z programu POV pro rok 2012 a následně i pro roky 2013 -
2015   
     Hlasování: pro-  9       proti- 0    zdrţel- 0    
 Návrh byl schválen 
 
 
Zlaté stránky 
Obdrželi jsme nabídku na zveřejnění informací o telefonních číslech ve zlatých stránkách, částka za 
zveřejnění je 7344,- Kč 
Zastupitelé se shodli, že tako služba je zbytečná a nabídkou se nebudou zabývat. 
 
Diskuse 
Zastupitelé:  
Krmela – dotaz na konání poutě v obci 
            -  starosta informoval o záměru obnovení poutí od roku 2012  
            - dotaz zda provedl starosta kontrolu úklidu v hasičské zbrojnici 
            - kontrola byla provedena, občané mohli tyto prostory navštívit při pořádání Rychnovského šlapáku  
Nechuta – požádal starostu o prověření zpracování komplexních pozemkových úprav obce 
              - starosta informoval o návštěvě KÚ Svitavy, kde společně s p. Henzlem provedli identifikaci a 
zakreslení pozemků ve vlastnictví obce vedených ve zjednodušené evidenci. Dále sdělil informaci o 
připravované návštěvě pozemkového úřadu. 
Občané:  
Špičák,Švancara – kritika zřízení nových kanceláří a chodníku u OÚ; odstranění hromady hlíny u kostela 
                            - starosta namítal že původní stav byl nevyhovující /oba jmenovaní v nových prostorách       
ještě nebyli/, k námitce o přístupu do OÚ starosta uvedl jako příklad okolní obce a dodal že v Rychnově 
máme jako jediní bezbariérový přístup  do kanceláří OÚ a knihovny 



                            - odstranění hlíny bylo řešeno na 7. zasedání dne 6. června 2011  
                           - dalším emotivní dotaz byl na změnu pracovníka sběrového dvora a nákup alkoholtestru 
přičemž žádal zveřejnění výsledku testů 
                           - Nechuta – personální otázka je plně v kompetenci starosty obce 
starosta dodal, že změnou pracovníka nedojde k navýšení nákladů provozu sběrového dvora 
                           - dále potvrdil nákup alkoholtestru , kontroly zaměstnanců na požití alkoholu jsou běžné a 
jsou v souladu se zákoníkem práce, výsledky kontrol jsou interní záležitostí a nelze je zveřejňovat  
 
Knoblich – kritika ceny palivového dřeva doporučil přehodnocení; upozornil na havarijní stav mostu u 
soutoku Rychnovského a Červeného potoka; dotaz na realizaci trafostanice pro dolní část obce 
               - palivové dřevo je účtováno dle schváleného ceníku 
              - stav mostu bude prověřen odborníky 
             - výstavbu zdrželo vyjádření vlastníků ke vstupu na dotčené pozemky, stavba by měla být      
     realizována do konce roku 2011 
Petrová J. (s pověřením všech nájemníků) – vyúčtování vody; odvětrání komor a sušárny v byt. domech 
219 a 220 
              - poslední vyúčtování vody bylo provedeno k 31.12.2010, v souladu s nájemní smlouvou je 
vyúčtování prováděno 1 x ročně v tomto roce to bude k 31.12. 
             - nechá se zpracovat rozpočet pro instalaci větrání komor a sušárny 
Pospíchalová – požadavek na zřízení zábradlí na autobusové zastávce „na křižovatce“ směr M.T. 
                      - autobusová zastávka je v dostatečné vzdálenosti od silnice, realizace výstavby zábradlí by 
bezpečnosti nepřidalo spíše naopak 
Údržba zeleně: většina přítomných občanů vznesla kritiku na údržbu příkopů a obecních pozemků, jsou 
přesvědčeni, že v minulosti byla obec chloubou v údržbě příkopů, během následné debaty obvinil pan 
Špičák zastupitele z rabování obecního lesa a zanedbávání sečení příkopů. 
                     - toto téma bylo řešeno a vysvětleno na minulém zasedání zastupitelstva obce,viz. výtah ze 
zápisu  
Debata ohledně veřejné zeleně byla poměrně žhavá. 
K tomuto tématu se připojili i zastupitelé a vznesli dotaz na starostu, jak řeší údržbu zeleně v obci. 
 Pokos příkopů je řešen traktorovou technikou, práce provádí pan Syrový, ostatní plochy udržují obecní 
zaměstnanci, o některé z velkých ploch projevili zájem občané, kteří plochy posekají a usuší seno pro své 
potřeby, což obci šetří nemalé prostředky. 
Tento způsob údržby nebyl namítán a je dostačující. 
 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, sdělil, že příští zasedání se bude konat 
10.10.2011 a poté zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
Jednání ukončeno: 20,45  hodin 
 

                                  
 
                 Josef Henzl                        Hana Šmídová                          Milan  Hána                                  
                místostarosta 1.                  místostarosta 2.                        starosta obce 
 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
Petr Švehla                                   ….................................                   
Milada Olosová                             ….................................        
 
 
 
 


