
 
Z Á P I S 

z 10. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  
 dne 12.12.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
Začátek jednání: 18,01  hodin 
Přítomni:  9 
Omluven: 0 
Občané: 11 
Hosté:      5 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Švehla, Hana Šmídová 
Zapisovatel: J.Henzl 
  

 
Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání : 

 

  1, Seznámení a schválení programu zasedání 
  2, Prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu  
  3, Schválení smlouvy s TS Moravská Třebová, na svoz KO pro rok 2012 
  4, Zřízení veřejné služby v obci 
  5, Pokyn k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2011 
  6, Dotace na kulturní památky 
  7, Úprava rozpočtu k 31. 12. 2011 
  8, Zavedení pečovatelské služby pro občany obce 
  9, Nákup pozemků 
10, Prodej pozemku určeného k výstavbě trafostanice 
11, Elektřina sportoviště 
12, Rozpočet obce pro rok 2012 
13, Různé, došlá pošta, diskuse 
14, 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, Prodej pozemku pro výstavbu RD 
Starosta seznámil zastupitele se záměrem prodeje pozemku parc. č. 121 o výměře 2 528m2. Tento záměr 
byl zveřejněn od 25. 11. 2011 na úřední i elektronické desce OÚ. O koupi tohoto pozemku projevil zájem 
pouze jeden zájemce a to Ondřej Horáček, nar. 1986, bytem Lanškroun. Tento zájemce je přítomen i na 
dnešním jednání. Na nabízeném pozemku se byl osobně podívat a ve své žádosti o koupi pozemku uvádí, 
že výstavbu RD započne na jaře roku 2012.             
Návrh usnesení: 
 
XII. 81   ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku, parc. číslo 121 o celkové výměře 2528 m2, 
v obci a k.ú. Rychnov na Moravě panu Ondřeji Horáčkovi, nar. 1986, bytem Za střelnicí 509, 563 01  
Lanškroun. Prodej se uskuteční za podmínek uvedených ve zveřejnění záměru prodeje pozemku. Cena 
pozemku: část pozemku do výměru 1 500 m2 za částku 1,- Kč za tuto část, část pozemku o výměře nad  
1 500 m2 za částku 7,- Kč/m2 tj. 1 028 m2 x 7,- = 7 196,- Kč. Celková cena pozemku parc. č. 121 o výměře 
2 528 m2 je stanovena na 7 197,- Kč. Další podmínky prodeje pozemku za uvedené ceny - kupující hradí 
sepsání smlouvy a vklad smlouvy do KN, - pozemek je určen k výstavbě RD k trvalému bydlení, - stavba 
bude zahájena nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy, v opačném případě vrací kupující pozemek 



zpět obci za stejných cenových podmínek s tím, že hradí veškeré náklady se zpětným odprodejem, - po 
dokončení stavby (kolaudaci) nesmí být pozemek i se stavbou převeden po dobu 10ti let bez souhlasu 
obce na jinou osobu.  
     Hlasování: pro-  8        proti-  0         zdržel- 1 Olosová    
 Návrh byl schválen 
 
3, Smlouva na svoz KO v roce 2012 
Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy na svoz a likvidaci KO v roce 2012, návrh smlouvy předložili 
TS Moravská Třebová dle požadavků obce, ve smlouvě je počítáno se svozem KO z popelnic a to 26 svozů 
v roce, dále se svozem plastů z jednoho místa a to 6 svozů za rok. Cena svozu a likvidace odpadu pro rok 
2012 je ve smlouvě stanovena na částku 199 063,38 Kč vč. DPH. Cena poplatků pro občany za KO bude 
pro rok 2012 zachována ve stejné výši jako v roce 2011 
Návrh usnesení: 
 
XII. 82 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o provádění sběru, svozu a likvidaci komunálního 
odpadu č. KO/2012/02./P, uzavřenou mezi obcí Rychnov na Moravě a dodavatelem TS Moravská Třebová 
s.r.o., za celkovou cenu 199 063,38 Kč vč. DPH 
     Hlasování: pro- 9        proti-          zdržel-     
 Návrh byl schválen 
 
4, Zřízení veřejné služby v obci 
Starosta požádal zastupitele o souhlas se zřízením veřejné služby v obci Rychnov na Moravě. Od ledna 
2012 vejde v platnost nový zákon o zaměstnanosti, který upravuje povinnost dlouhodobě evidovaných 
uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu v rozsahu 20 hodin týdně. Od zřízení veřejné služby 
v obci si slibuje úsporu finančních prostředků při údržbě zeleně a veřejných prostranství. Veřejnou službou 
bude řešena i likvidace plastů v příštím roce. Občané i nadále budou plasty dávat do žlutých pytlů, pytle 
s plasty budou sváženy jednou týdně na místo, kde budou následně tříděny. Vytříděné plasty se budou 
dále prodávat výkupcům. K poskytování výkonů veřejné služby bude nutné sepsání smlouvy s ÚP. 
Návrh usnesení: 
  
XII. 83 ZO Rychnov na Moravě souhlasí se zřízením místa výkonu veřejné služby v obci Rychnov na 
Moravě od roku 2012 a opravňuje starostu obce k podpisu smlouvy s ÚP. 
     Hlasování: pro-   9         proti-   0           zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 
5, Pokyn k inventarizaci majetku 
Starosta seznámil zastupitele s pokynem č. 1/2011 k provedení řádné inventarizace majetku obce Rychnov 
na Moravě k 31. 12. 2011. V pokynu je jmenována HIK a 4 DIK. Složení komisí HIK: Švehla, Henzl, 
Nechuta. DIK 1: Sedák, Sedláková, Topič, DIK 2: Sekanina, Kylarová, Hána, DIK 3: Krmela, Pospíšil,Topič, 
DIK 4: Šmídová, Olosová, Kužílková. Veškeré podklady pro provedení řádné inventarizace obce k 31. 12. 
2011 budou předány předsedovi HIK.  
Návrh usnesení: 
  
XII. 84 ZO Rychnov na Moravě souhlasí s pokynem starosty číslo 1/2011 k provedení řádné inventarizace 
majetku obce Rychnov na Moravě a jmenování HIK a 4 DIK. 
     Hlasování: pro-  9         proti-   0           zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 
 
6, Dotace na kulturní památky 
Starosta informoval o možnosti požádat o dotace na restaurování kulturních památek z programu 
podporovaného Pardubickým krajem. Navrhuje podat žádost o dotaci na restaurování: sousoší Nejsvětější 
trojice, restaurování a přesun sochy Svatého Floriána. Rozsah počtu restaurovaných soch je závislý na 
finančních prostředcích uvolněných pro tyto účely v rozpočtu obce.  
Návrh usnesení: 
  
XII. 85 ZO Rychnov na Moravě souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavební obnovu a restaurování 
kulturních památek v obci. Vyhlašovatelem grantového programu je Pardubický kraj.  
     Hlasování: pro-  9          proti-   0           zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 



 
 
7, Úprava rozpočtu k 31. 12. 2011 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem změny rozpočtu obce pro rok 2011, jde o rozpočtové opatření č. 
3/2011 ve kterém je počítáno s celkovým příjmem 7 668 170,- Kč a celkovým výdajem 6 895 580,- Kč, 
kladný rozdíl ve výši 772 590,- Kč bude použit ke krytí výdajů v příštím roce.   
Návrh usnesení: 
 
  XII. 86 ZO Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011, které je součástí tohoto zápisu.  
     Hlasování: pro- 9        proti-  0       zdržel- 0 
 Návrh byl schválen 
 
8, Zavedení pečovatelské služby 
Starosta informoval zastupitele o znovu zavedení pečovatelské služby pro občany obce Rychnov na 
Moravě, výkon pečovatelské služby zajišťuje na základě uzavřené dohody sociální služba města Moravská 
Třebová. O tuto službu se může žádat pouze na základě lékařského potvrzení. 
   
9, Nákup pozemku 
Starosta informoval zastupitele o průběhu obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků ve 
vlastnictví státu ve správě PF ČR. Zastupitelstvo na svém jednání 10. 10. 2011 usnesením č. X 78 schválilo 
účast obce na soutěži o pozemky 6648, 6653, 7311. Ve veřejné soutěži se podařilo vysoutěžit pouze 
pozemek KN 7311 o výměře 811 m2 za cenu 9 009,- Kč. Starosta požádal zastupitele o schválení kupní 
smlouvy č. 1009711119, kdy prodávajícím je PF ČR a kupující obec Rychnov na Moravě, předmětem kupní 
smlouvy je pozemek parc. č. 7311 za celkovou cenu 9 009,- Kč.  
Návrh usnesení: 
 
XII. 87 ZO Rychnov na Moravě schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1009711119 na pozemek parc. č. 7311 
v obci a kú Rychnov na Moravě za celkovou cenu 9 009,- Kč.   
Hlasování: pro- 9         proti-   0       zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 
10, Prodej pozemku určeného k výstavbě trafostanice 
Starosta informoval zastupitele o zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2980/1 zjednodušené 
evidence. Jedná se o část pozemku o výměře 215 m2, která je určena k výstavbě trafostanice ve spodní 
části obce. Ve zveřejněném záměru je stanovena cena na 90,- Kč/m2 . Celková cena části pozemku o 
výměře 215 m2 je 19 350,- Kč. Budoucí kupující je společnost ČEZ Distribuce a. s. Odprodej tohoto 
pozemku je nutný pro výstavbu trafostanice a tím posílení sítě na spodním konci obce. Z důvodu nutnosti 
odprodeje této části pozemku požádal zastupitele o schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě.  
Návrh usnesení: 
  
XII. 88 ZO Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy č. IE-12-2003229 o uzavření budoucí kupní 
smlouvy na nemovitost. Část pozemku parc. č. 2980/1 (ZE) o výměře 215 m2, tato část pozemku je určena 
k realizaci akce „Rychnov na Moravě - TS, TR. KVN, KNN“. Cena pozemku je stanovena na 90,- Kč/m2 

 (19 350,- Kč) Kupující hradí náklady na vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, sepsání kupní 
smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Uvedená smlouva bude uzavřena mezi budoucím 
prodávajícím obcí Rychnov na Moravě a budoucím kupujícím ČEZ Distribuce a. s. IČ: 24729035  
DIČ: CZ24729035 
     Hlasování: pro-  7          proti-  2 Sekanina, Nechuta            zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 
11, elektřina, sportoviště 
Starosta požádal zastupitele o zvážení proplacení elektrické energie spotřebované na fotbalovém hřišti. Dle 
smlouvy uzavřené 1. 1 1997 bodu III. této smlouvy je výše nájemného stanovena dohodou a to ve výši 
nákladů spojených s užíváním objektu a to v případě že neuzavře nájemce s dodavateli energií 
samostatnou smlouvu. Pokud se tak nestane, bude takto stanovené nájemné hrazeno nájemcem do 15. 
dnů od doručení vyúčtování nákladů pronajímatelem a to přímo na účet pronajímatele. V minulém 
zúčtovacím období byla spotřebována elektrická energie v celkové částce 13 646,- Kč.  
Návrh usnesení: 
  
 



XII. 89 ZO Rychnov na Moravě schvaluje úhradu za spotřebovanou el. energii v areálu fotbalového hřiště 
v celkové výši 13.646,- Kč 
Hlasování: pro-  5           proti- 3 Švehla, Nechuta, Henzl     zdržel-  1 Krmela 
 Návrh byl schválen 
 
12) rozpočet obce pro rok 2012 
Zveřejněný návrh rozpočtu upraven do konečné podoby těmito změnami: 
- na místní komunikace plus 50 tis.Kč ( nová autobusová čekárna) 
- kanalizace mínus 192 tis.Kč (tato částka byla po dohodě uhrazena v roce 2011) 
- kulturní památky plus 60 tis.Kč (podle dodatečně dodané cenové nabídky byla původní částka    
  nedostatečná) 
- na opravy bytů mínus 200 tis.Kč (dle rozhodnutí zastupitelstva) 
- SDH plus 7 tis.Kč  (oprava -  vrata) 
Konečná podoba rozpočtu 2012  celkové příjmy  8 578 900,- Kč 
                                                     celkové výdaje  9 033 900,- Kč 
Tyto částky vyplynuly z diskuse  zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: 
 
XII. 90 ZO Rychnov na Moravě schvaluje rozpočet obce pro rok 2012 kde celkové příjmy budou ve výši  
8 578 900,- Kč a výdaje 9 033 900,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 455 000,- Kč bude hrazen finančními 
prostředky z minulých let.  
Hlasování: pro-   7         proti- 2 Šmídová, Sekanina       zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 
13) Různé 
Stanovení jízdného pro rok 2012 pro všechny děti do ZŠ 100,- Kč měsíčně 
Starosta obce přednesl návrh na změnu způsobu vyplácení příspěvku na jízdné pro žáky ve školním roce  
navštěvující základní školu. Tento příspěvek se týká  všech žáků základních škol. Částka činí 100,- Kč 
měsíčně a bude proplácená dvakrát ročně v předem zveřejněných termínech. K proplacení bude nutno 
předložit potvrzení základní školy a nebude nutno předkládat  jízdenky. 
 
Návrh usnesení: 
 
XII. 91 ZO Rychnov na Moravě schvaluje příspěvek na dopravu ve školním roce, pro žáky navštěvující 
základní školu, který se týká  všech žáků základních škol. Částka činí 100,- Kč měsíčně a bude proplácená 
dvakrát ročně v předem zveřejněných termínech. K proplacení bude nutno předložit potvrzení základní 
školy.  
Hlasování: pro-   9         proti- 0      zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 
 
Starosta přednesl informaci o setkání s občany , které se konalo v sobotu 10.12.2011 a týkalo se informací 
o zavádění Integrovaného dopravního systému v Pardubickém kraji. Sezení se zúčastnilo 10 občanů. 
Další informace starosty se týkala místních poplatků. Přítomni byli seznámeni s dalším postupem u 
neuhrazených poplatků. 
Vyhodnocení sběru papíru za rok 2011 bude uzavřeno k 31.12.2011 pro rok 2012 platí stejná pravidla. 
 
Diskuse: Občané vznesli dotaz na budování chodníků v obci (vše závisí na finančních prostředcích) a 
možnosti zbudování autobusové čekárny u kostela - byla zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2012. 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, popřál klidné prožití svátků vánočních a hodně 
úspěchů v novém roce. Sdělil, že příští zasedání by se mělo konat 23. 1. 2012. Poté zasedání 
zastupitelstva ukončil. 
 
 
 
 
 
     



Jednání ukončeno: 20,40  hodin 
 
 

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


