
 

Z Á P I S 
z 25. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  

konaného dne 14. 04. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 
 
 

Začátek jednání:  18:01 hodin 
Přítomni zastupitelé:  9 (Švehla omluven, přišel 18:05, Krmela omluven, přišel 18:07) 
Omluveni zastupitelé:      
Občané:   15 
Hosté:  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Honsová, Sedlák 
Zapisovatel: Josef Henzl 
 
  

Zahájení 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Program jednání: 
 
1) Seznámení a schválení programu zasedání 
2) Rekonstrukce místního rozhlasu - bezdrátový, 90% dotace, 10% spoluúčast 
3) Statický posudek domu čp. 164 
4) Výstavba nebytových prostor u bytových domů čp. 219, 220 
5) Nákup 9místného automobilu 
6) Úprava veřejných ploch pro chodce 
7) Nákup a prodej pozemků 
8) Schválení účetní závěrky MŠ 
9) Odpisy neexistujícího a nefunkčního majetku obce 
10) Různé, diskuse (žádost o převod vozidla pro potřeby MS, koupaliště, poutač na 
ubytovnu, lesní cesty, výměna kotle na MŠ, přestupková komise LA, volby do EP a ZO, 
kontejnery na BO, nový kotel na OÚ, socha - Florián) 
11) Závěr 
Hlasování se konalo za účasti 7 zastupitelů. 
Hlasování: pro-  7      proti-  0     zdržel- 0 

   
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá 
z tohoto zasedání následující usnesení: 
 
Před tímto bodem se na zasedání dostavili dva zastupitelé - Krmela, Švehla, další jednání probíhalo za 
účasti všech zastupitelů. 

2) Rekonstrukce místního rozhlasu - bezdrátový, 90% dotace, 10% spoluúčast 
Starosta požádal zastupitele o zvážení podání žádosti o dotaci poskytovanou SFŽP „1.3.1 zlepšení 
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany“, v rámci této dotace je možnost 
vybudovat nový bezdrátový rozhlas v naší obci. Finanční spoluúčast obce na tomto projektu by 
byla 10% z celkově uznatelných nákladů. Dle předběžné kalkulace by realizace tohoto projektu 
v naší obci stála cca 2,5 mil. Kč, což znamená předpokládanou spoluúčast 250 tis. Kč. Dle 
dostupných informací bude SFŽP vypisovat uvedený dotační titul v brzké době. Žádost o dotaci by 
měla zpracovat odborná firma, která zajistí vše potřebné. Starosta požádal zastupitele o zvážení 
této možnosti a přednesl následující   

Návrh usnesení:  

IV. 207 ZO Rychnov na Moravě souhlasí s podáním žádosti o dotaci, kde poskytovatelem dotace 



je SFŽP a to v rámci prioritní osy 1 podoblast 1.3.1. zlepšení systému povodňové služby a 
preventivní protipovodňové ochrany.   

    Hlasování: pro - 9     proti - 0      zdržel - 0 

Návrh byl schválen 
 
 

3) Statický posudek domu čp. 164 
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou na vypracování statického posudku domu čp. 164. 
Nabídková cena Ing. Jiřího Marka za vypracování posudku je 18 000,- Kč. Využito bude i 
pracovníků VPP na pomocné práce. 

Návrh usnesení:  
IV. 208 ZO Rychnov na Moravě schvaluje vypracování statického posudku, nabídka je součástí 
zápisu.  

    Hlasování: pro - 9     proti - 0      zdržel - 0  

Návrh byl schválen 
  
     
4) Výstavba nebytových prostor u bytových domů čp. 219, 220 
Starosta požádal zastupitele o zvážení možnosti výstavby nebytových prostor pro potřeby 
nájemníků bytových domů čp. 219 a 220. Vystavěny by byly kolny o rozměru 2x3m, přičemž každý 
byt by měl svůj prostor pro uskladnění kol, sekaček atd. Předpokládaný náklad na vybudování 
železné konstrukce a oplechování těchto prostor je cca 80 tis. Kč. Dosud jsou pro tyto účely 
využívány prostory v budově čp. 164 a nadále je už nebude možno využívat. 

Návrh usnesení:  
IV. 209 ZO Rychnov na Moravě schvaluje vybudování nebytových prostor u bytových domů čp. 
219 a 220, konstrukce bude ze železa, stěny a střecha plechové, výstavbu provedou zaměstnanci 
obce.  

    Hlasování: pro - 9     proti - 0      zdržel - 0  

Návrh byl schválen 
 
 
5) Nákup 9místného automobilu 
Starosta požádal pana Krmelu o podání zprávy o průběhu výběru a nákupu 9místného automobilu. 
Pan Krmela podal zprávu o dosavadních schůzkách výboru konaných dne 17. 03. 2014 a 07. 04. 
2014 a o tom, že je průběžně sledována nabídka vozů na internetu a přes známé dovozce. Příští 
schůzka se uskuteční první týden v květnu. 
  
6) Úprava veřejných ploch pro chodce 
Starosta předložil kalkulaci možné úpravy veřejných ploch určených pro chodce, cena 1bm v šíři 
1,5m je předpokládána v částce 200,- Kč. Starosta navrhuje vybudovat vzorový úsek a to od 
kovárny po poštu, předpokládaný výdaj na tuto část je 28 tis. Kč. Starosta požádal zastupitele o 
vyjádření. Všichni zastupitelé s touto variantou souhlasili a zajímalo je zda se bude pokračovat i 
v jiných úsecích v obci. 
  
Návrh usnesení:  
IV. 210 ZO Rychnov na Moravě, schvaluje vybudování prostoru pro chodce v délce cca 140 m a 
šíři 1,5m v místě od kovárny po poštu. 
 



    Hlasování: pro- 9      proti- 0     zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 
 
 
7) Nákup a prodej pozemků 
Starosta předložil návrh na prodej pozemků ve vlastnictví obce Rychnov na Moravě a to pozemky 
par. č. 6683 o výměře 111 m2 travní porost, 6460 o výměře 1 009 m2 orná půda a 6468 o výměře 
6987 m2 orná půda, na základě žádosti zájemců byl zveřejněn záměr prodeje těchto pozemků. 
Cena pozemků je dle zveřejněného záměru 7,- Kč/ m2, kupující hradí sepsání smlouvy a vklad 
smlouvy do katastru nemovitostí.  

Žadatelem o koupi pozemku par. č. 6683 je Oldřich Kolísek. 

Návrh usnesení:  

IV. 211 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku p. č. 6683 - 111m2(travní porost), 
kupní cena je 7,- Kč/m2, celková cena za uvedený pozemek je 777,- Kč. Kupujícím je pan Oldřich 
Kolísek, Rychnov na Moravě 2. Kupující hradí náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy 
do katastru nemovitostí.  

    Hlasování: pro - 9     proti - 0       zdržel - 0  

Návrh byl schválen 

 
Žadatelem o koupi pozemků par. č. 6460 a 6468 je Jiří Koška, 5. května 4 Lanškroun Žichlínské 
Předměstí 56301. 

Návrh usnesení:  

IV. 212 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemků p. č. 6460 - 1 009m2(orná půda)  kupní 
cena je 7,- Kč/m2, celková cena za uvedený pozemek je 7 063,- Kč. Kupujícím je pan Jiří Koška, 5. 
května 4, Lanškroun Žichlínské Předměstí 563 01. Kupující hradí náklady na sepsání kupní smlouvy 
a vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  

    Hlasování: pro - 9     proti - 0       zdržel - 0  

Návrh byl schválen 
 

Návrh usnesení:  

IV. 213 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku p. č. 6468 - 6 987m2(orná půda), kupní 
cena je 7,- Kč/m2, celková cena za uvedené pozemky je 48 909,- Kč. Kupujícím je pan Jiří Koška, 
5. května 4, Lanškroun Žichlínské Předměstí 563 01. Kupující hradí náklady na sepsání kupní 
smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  

    Hlasování: pro - 6     proti - 2 (Švehla, Krmela)    zdržel - 1 (Šmídová) 

Návrh byl schválen 
 
 

Starosta obce požádal zastupitele o schválení výkupu pozemků pod místní komunikací vedoucí 
s domu čp. 84 a 201. Tato cesta byla geometricky zaměřena a současní vlastníci souhlasí 
s odprodejem pozemků pod komunikací.  

Návrh usnesení:  

IV. 214 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemků pod místní komunikací k domu čp. 84 a 
201, pozemky budou od vlastníků odkoupeny na základě geometrického plánu č. 667-129/2014 ze 
dne 12. 03. 2014, cena pozemků je stanovena na částku 7,- Kč/m2. Náklady spojené s nákupem 
hradí obec Rychnov na Moravě.  



    Hlasování: pro - 9     proti - 0       zdržel - 0  

Návrh byl schválen 

 
8) Schválení účetní závěrky MŠ 
Dle zákona o obcích je povinností obce jako zřizovatele příspěvkové organizace schválit účetní 
závěrku této příspěvkové organizace, v obcích kde je volena rada obce tuto pravomoc vykonává 
rada obce, kde rada není tj. v Rychnově na Moravě, pravomoc přechází na zastupitelstvo obce. PO 
MŠ Rychnov na Moravě předložila hospodářský výsledek za rok 2013, včetně návrhu na rozdělení 
zisku. Zisk za rok 2013 činil činí částku 33 399,- Kč, a je rozdělen na 3 000,- Kč do fondu odměn a 
30 399,- Kč do fondu rezerv.   
Návrh usnesení:  
IV. 215 ZO Rychnov na Moravě schvaluje předloženou účetní závěrku PO MŠ Rychnov na Moravě 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013. 
 
    Hlasování: pro- 8      proti- 0        zdržel- 1 (Krmela) 
 Návrh byl schválen 
 
9) Odpisy neexistujícího a nefunkčního majetku obce 
Starosta navrhuje, aby tento bod byl vypuštěn z dnešního jednání, z důvodu selhání techniky. 
 
Návrh usnesení:  
IV. 216 ZO Rychnov na Moravě schvaluje vypuštění bodu č. 9 Odpisy neexistujícího a nefunkčního 
majetku obce z dnešního jednání. 
 
    Hlasování: pro- 9       proti- 0        zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 
 
10) Různé, diskuse (žádost o převod vozidla pro potřeby MS, koupaliště, poutač na 
ubytovnu, lesní cesty, výměna kotle na MŠ, přestupková komise LA, volby do EP a ZO, 
kontejnery na BO, nový kotel na OÚ, socha - Florián) 
 
Štábní vozidlo pro myslivce - starosta seznámil přítomné s možností bezplatného převodu 
nepotřebného majetku AČR do vlastnictví obce, žádost byla podána a schválena, předání vozu 
proběhne v dohledné době. Vozidlo bude sloužit MS Rychnov na Moravě. 
 
Koupaliště - stěny bazénu byly opatřeny nátěrem (Izoban), tento nátěr uzavřel trhlinky a  
pórovitost panelů, předtím byl bazén vyčištěn za pomoci SDH Rychnov na Moravě, za což jim 
děkuji. V současné době probíhá napouštění vodou, tím byla zahájena příprava na letní sezónu. 
Pan Krmela se zeptal na cenu modré skalice. 
- starosta - cenu z hlavy nevím mohu vyhledat doklad z loňského roku a cenu sdělit 
 
Poutač na ubytovnu - návrh na přemístění poutače, protože poutač nezvýšil počty ubytovaných 
navrhuje p.Henzl jeho přemístění. V prostoru křižovatky byl pořízen altán a v nedávné době byl 
v rámci propagace Důlních stezek, umístěn důlní vozík. Dále je v tomto prostoru umístěn 
rozcestník Hugo, tím pádem je tento prostor poněkud přeplněn, přemístěním poutače by se 
prostor uvolnil. 
Pan Nechuta poukázal na způsob instalace důlního vozíku, příhodnější by bylo umístění na 
kolejnicích než volně v „kačírku“. 
 
Lesní cesty - starosta informoval přítomné o postupu prací při opravách cest do a v obecních 
lesích, kdy je provedeno urovnání a následně částečné zpevnění. 
 



Nový kotel v MŠ - obec uhradila a zajistila výměnu nového kotle v MŠ celkové náklady 34 940,- 
Kč. 
 
Přestupková komise LA - starosta seznámil přítomné s případem, kdy byla obec nařčena 
panem Marvanem z odcizení dřevní hmoty. Tento případ řeší přestupková komise města 
Lanškroun, při těchto jednáních zastupuje obec Rychnov na Moravě, mimo starosty i právník Mgr. 
Jan Urban. 
 
Kontejner na BO starosta přednesl návrh na zakoupení dvou kontejnerů na bioodpad 
v provedení s víkem v ceně 35 tis. Kč a v provedení bez víka v ceně 30 tis. Kč bez DPH 
Návrh usnesení:  
IV. 217 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup dvou kontejnerů o objemu 7m3 s víkem. 
 
    Hlasování: pro- 9       proti-         zdržel-   
 Návrh byl schválen 
 
Kotel na OÚ - starosta informoval přítomné o zakoupení a instalaci automatického kotle na uhlí. 
 
Socha Florian - starosta informoval o obdržení nabídky na restaurátorské práce na sochu Sv. 
Floriána, nová nabídka byla vypracována BcA. Běťákem s cenovou nabídkou 163 600,- Kč, původní 
nabídka Ak. Sochaře Martina Kovaříka byla za cenu 242 022,- Kč. Starosta navrhuje uskutečnění 
restaurátorských prací na této soše v letošním roce a připomněl, že součástí restaurování bude i 
přemístění sochy do prostoru před hřbitovní zeď směrem k návsi. Z následné diskuse vyplynula 
nutnost dvou návrhů usnesení a to nejprve na schválení restaurátorských prací a následně na 
přemístění sochy do středu obce. Proto byly předneseny následující     
Návrh usnesení:  
IV. 218 ZO Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy na restaurátorské práce na sochu Sv. 
Floriána, dle cenové nabídky s BcA. Markem Běťákem, Němčice 7, 561 18.  
    Hlasování: pro- 9       proti-  0       zdržel-0  
 Návrh byl schválen 
 
Návrh usnesení:  
IV. 219 ZO Rychnov na Moravě schvaluje přemístění sochy Sv. Floriána z původního místa do 
středu obce, toto přemístění bude provedeno v rámci restaurátorských prací na soše.  
    Hlasování: pro- 6       proti-  3       zdržel-0  
 Návrh byl schválen 
 
Volby do EP a ZO 
Starosta informoval přítomné o termínu konání voleb do EP, které se uskuteční 23. a 24. 5. 2014. 
Dále připomněl, že v tomto roce se budou konat i volby do zastupitelstva obce, které se budou konat na 
podzim. 
 

Diskuse 
Šmídová - se dotázala na zrušení autobusové linka Brno - Žamberk, která projíždí naší obcí a je 
využívána občany obce 
- starosta- dle informací provozovatele této linky dojde j její přesměrování a to od 16. 06. 2014, od 
tohoto data bude autobus jezdit přes Rychnov pouze v neděli. 
 
Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. 
 

Závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a sdělil, že příští zasedání je plánováno na 23. 
června 2014 a zasedání zastupitelstva ukončil. 



     
 
Jednání ukončeno 19:20 hodin 
 
 
                    Josef Henzl                                                                           Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                        
 
                                     ….................................                            ….................................      


