
 

Z Á P I S 
z 21. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  

konaného dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu 
 
 

Začátek jednání: 18:00 hodin 
Přítomni zastupitelé: 7 
Omluveni zastupitelé: Šmídová, Nechuta 
Občané: Polanský, Smolíková, Dvořák, Honsová, Hons, Šnajdr Vl., Mengr, Kylarová, Černohous, Makyňa 
Hosté: --- 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Sekanina, Švehla  
Zapisovatel: Josef Henzl 
 
  

Zahájení 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Program jednání: 
 
1) Seznámení a schválení programu zasedání 
2) Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
3) Nákup pozemků 
4) Schválení hospodaření MŠ za rok 2012 
5) Schválení hospodaření obce za rok 2012 
6) Změna hranice obce 
7) Plnění rozpočtu obce 
8) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce 
9) Zpráva kulturní komise - příprava oslav 650 let obce 
10) Různé, diskuse 
11) 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) Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
Prodej pozemků uvedených ve zveřejněném záměru prodeje pozemků, který je součástí tohoto 
zápisu jako příloha č.1. V případě prodeje se ve smlouvě uvedou podmínky uvedené v záměru. 
Pan Černohous oznámil, že nesouhlasí s navrženým prodejem ani nákupem pozemků týkajících se 
jeho rodiny. Z tohoto důvodu nebudou tyto pozemky předmětem dnešního jednání. 

Návrh usnesení:  
VI. 160 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemků p. č. 7247 - 2218m2(ost. komunikace), 7272 -
310m2(travní por.), 7275- 1776m2(ost. komunikace), celková výměra pozemků je 4304m2, schválená cena 
7,- Kč/m2, celková cena za uvedené pozemky je 30 128,- Kč. Kupujícím je společnost ZOS Rychnov na 
Moravě s.r.o. IČO:47455624. Kupující hradí náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí.  

 
    Hlasování: pro-   7     proti-  0       zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 



Před hlasováním oznámil pan Švehla střet zájmu, při hlasování se zdrží. 

Návrh usnesení:  
VI. 161 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemků p. č.3518/1 - 194m2(ost. komunikace), 5971 -
1720m2(orná půda), 5974- 12m2(ost. komunikace), 5976 - 1723m2(orná půda), 6037 - 1778m2(orná půda), 
6042 - 2295m2(orná půda) celková výměra pozemků je 7722m2, schválená cena 7,- Kč/m2, celková cena za 
uvedené pozemky je 54 054,- Kč. Kupujícím jsou manželé Dominika a Petr Švehlovi, bytem Rychnov na 
Moravě 160. Kupující hradí náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  

 
    Hlasování: pro-  6      proti-     0    zdržel-  1 Švehla 
  
 Návrh byl schválen 
 
Před hlasováním oznámil pan Švehla střet zájmu, při hlasování se zdrží. 

Návrh usnesení:  
VI. 162 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej části pozemku p. č.3517/1 - o celkové výměře 499m2(ost. 
komunikace), část pozemku je vyznačena v zákresu který je součástí zápisu jako příloha č. 2, jedná se o 
cca 210m2, schválená cena 7,- Kč/m2, celková cena za uvedený pozemky bude upřesněna po provedení 
zaměření a rozdělení pozemku. Kupujícím jsou manželé Dominika a Petr Švehlovi, bytem Rychnov na 
Moravě 160. Kupující hradí náklady na vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, sepsání kupní 
smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  

    Hlasování: pro-  6      proti- 0        zdržel- 1 Švehla 
  
 Návrh byl schválen 
 

Návrh usnesení:  
VI. 163 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemků p. č. 2034/7 - 1149m2(travní porost), 2031/2 -
526m2(zahrada), celková výměra pozemků je 1675m2, schválená cena 7,- Kč/m2, celková cena za uvedené 
pozemky je 11 725,- Kč. Kupujícím je Pavel Hons, bytem Rychnov na Moravě 29. Kupující hradí náklady na 
sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  

    Hlasování: pro- 7       proti-  0     zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
          

Návrh usnesení:  
VI. 164 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku určeného k výstavbě RD par. č. 2034/9 - 
2318m2(travní porost), 

schválená cena pozemku: pozemek do výměry 1 500 m2 částka 1,- Kč za tuto část pozemek                              

                                                   výměra nad 1 500 m2 7,- Kč/m2  

při celkové výměře pozemku 2318m2 je celková cena za uvedený pozemek 5 727,- Kč.  
Současně je prodáván pozemek par. č. 2034/6 - 272m2(travní porost), schválená cena je 7,-Kč/m2, celková 
cena za pozemek je 1 904,- Kč. Tyto pozemky jsou prodávány současně a nerozdělně za celkovou cenu 
7 631,- Kč 
Kupujícím je Gabriela Vykydalová, Holandská 1394/15, 571 01 Moravská Třebová. Kupující hradí náklady na 
sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. V kupní smlouvě se uvedou podmínky 
prodeje dle zveřejněného záměru. 

 
    Hlasování: pro- 7       proti-   0      zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 

 
 
 



3) Nákup pozemků 
Starosta seznámil přítomné s návrhem nákupu pozemků do vlastnictví obce. Jedná se především o 
pozemky pod účelovými komunikacemi a také o pozemky v blízkosti hřbitova. Pozemky u hřbitova jsou ve 
vlastnictví f. ZOS stejně tak pozemek tvořící cestu k č.p. 71 (Špičákovi). 
 
Návrh usnesení:  
V. 165 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemků ve vlastnictví společnosti ZOS Rychnov na Moravě 
s.r.o., pozemky budou odkoupeny za cenu 7,- Kč/m2. 
 Předmětem nákupu jsou pozemky 
a) 3667/4 (ostatní komunikace) o výměře 995m2 za celkovou cenu 6 965,- Kč 
b) 1115 (zahrada) o výměře 295m2 za celkovou cenu 2 065,- Kč 
c) st. 321 (zast. Plocha) o výměře 198m2 za celkovou cenu 1 386,- Kč 
Obec hradí náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
    Hlasování: pro- 7       proti- 0       zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 

 
4) Schválení hospodaření MŠ za rok 2012 
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 2012, ten se v zastupitelstvu obce schválil již 22. 4. 2012 vč. 
rozdělení zisku. 
Návrh usnesení:  
VI. 166 ZO Rychnov na Moravě schvaluje předloženou účetní závěrku PO MŠ Rychnov na Moravě 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 
 
    Hlasování: pro-  7      proti- 0        zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 
5) Schválení hospodaření obce za rok 2012 
Starosta požádal zastupitele o schválení nutných dokumentů, podobně jako v případě MŠ se jedná o zákonné 
povinnosti zastupitelstva obce. Je potřeba schválit ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE a ÚČETNÍ ZÁVĚRKU vše za rok 2012. 
Dále byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, během přezkoumání byly 
zjištěny méně závažné chyby a nedostatky - ke kontrole nebyly předloženy zápisy o činnosti kontrolního výboru. 
Jedná se o sporné ustanovení, protože žádný zákon nestanovuje, jak často musí kontrolní výbor svoji činnost 
vykonávat. Protože tato skutečnost byla uvedena v zápise o kontrole hospodaření je nutné přijmout nápravné 
opatření k této méně závažné chybě či nedostatku. Kontrolní výbor stejně jako finanční výbor jsou orgány 
zastupitelstva obce a zastupitelstvu se zodpovídají. Navrhuji proto přijmout usnesení, ve kterém bude uložena 
povinnost provedení kontrol i s uvedením termínu. 

 
 Návrh usnesení:  
VI. 167 ZO Rychnov na Moravě schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012, který je nedílnou součástí 
tohoto zápisu, jako příloha č. 3. 
    Hlasování: pro- 7       proti- 0        zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 
Návrh usnesení:  
VI. 168 ZO Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012 sestavenou k rozvahovému dni 
31. 12. 2012, účetní závěrka je nedílnou součástí tohoto zápisu, jako příloha č. 4. 
    Hlasování: pro-   7     proti-    0     zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 



Návrh usnesení:  
VI. 169 ZO Rychnov na Moravě schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 se 
zjištěním méně závažné chyby nebo nedostatku. Tento nedostat bude napraven přijetím nápravného 
opatření. 
 
    Hlasování: pro-  7      proti-   0      zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 
Návrh usnesení:  
VI. 170 ZO Rychnov na Moravě přijímá nápravné opatření k nedostatku uvedeného ve zprávě o 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.  
ZO Rychnov na Moravě ukládá kontrolnímu výboru provedení kontroly v jeho kompetenci, kontrola bude 
provedena v termínu do příštího zasedání zastupitelstva obce, kde bude zpráva předložena zastupitelstvu. 
Příští zasedání zastupitelstva obce je plánováno na září 2013. 
    Hlasování: pro-  7      proti-   0      zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 
6) Změna hranice obce 
V sousední obci Mladějov na Moravě jsou prováděny komplexní pozemkové úpravy, v rámci těchto úprav 
jsou plánovány i přístupové cesty k pozemkům. Při plánování cest došlo k situaci, kdy cesty musí projít 
přes k. ú. Rychnov na Moravě, z jednání na které jsem byl přizván vzešel návrh na změnu obecní hranice 
čímž by situace byla vyřešena. V našem případě se jedná o změnu obecní hranice a rozlohy k.ú. Rychnova 
na Moravě ve prospěch rozlohy k.ú. Mladějova na Moravě. Uzavřením dohody by se změnily hranice obce 
a rozloha Rychnova na Moravě by se zmenšila o 5040m2. Mapa s vyznačením navrhované i současné 
hranice je přílohou zápisu. Tato změna by se nijak nedotkla vlastnických vztahů, pouze by např. obec 
Rychnov na Moravě vlastnila pozemek v k.ú. Mladějov na Moravě a tento pozemek by byl na LV v kú. 
Mladějov na Moravě. Obec schvalovat uzavření dohody dotčených obcí, až po vyslovení souhlasu všech 
vlastníků, tento požadavek je již splněn. Starosta seznámil přítomné s obsahem dohody o změně hranic a 
poté přednesl následující 

 
Návrh usnesení:  
VI. 171 ZO Rychnov na Moravě schvaluje změnu obecní hranice a dohodu o změně hranic uzavřenou mezi 
obcemi Mladějov na Moravě a Rychnov na Moravě. Dle geometrických plánů č. 650-02/2012, 252-02/2012. 
Dále pověřuje starostu obce podpisem schválené dohody. 
 
    Hlasování: pro-  7    proti-  0       zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 
7) Plnění rozpočtu obce 
Starosta seznámil přítomné s plnění rozpočtu obce pro rok 2013, jak v příjmové tak ve výdajové části. Dále 
oznámil provedení RZ č.2/2013, kterou provedl ve své kompetenci. RZ č. 2 - dotace na volby a příspěvky 
ÚP, celkem 98 010,- Kč ve výdajové i příjmové části rozpočtu. 
Dále požádal zastupitele o schválení RZ č. 3/2013, která se týká dotací na vytvořená pracovní místa a 
změny rozpočtu v příjmové části u prodeje pozemků, tyto prostředky by mohly být použity na opravu 
místních komunikací. V případě pozemků, jde o nárůst příjmů o 105 tis. Kč, v případě dotací z ÚP jde o 
259 600,- Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu obce.  
 
Návrh usnesení:  
VI. 172 ZO Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 3/2013, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, jako 
příloha č. 5.  
 
    Hlasování: pro-  7      proti-    0    zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 



8) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce 
Na minulém zasedání byl starosta obce pověřen připravením vyhlášek a nařízení obce. Zastupitelstvu budou 
předloženy jednotlivé návrhy OZV a nařízení obce v tomto pořadí. ZÁKAZ ALKOHOLU NA VEŘEJNÉM 
PROSTRANSTVÍ, DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU A KLIDU O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH A TRŽNÍ ŘÁD   
 
Návrh usnesení:  
VI.  ZO Rychnov na Moravě vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 1. 7. 2013 
 
    Hlasování: pro- 0     proti-  7       zdržel-  0 
  
 Návrh nebyl schválen 
 
 
Návrh usnesení:  
VI.  ZO Rychnov na Moravě vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností, s účinností od 1. 7. 2013 
    Hlasování: pro- 0     proti- 7      zdržel-  0 
  
 Návrh nebyl schválen 
 
Do předloženého návrhu nařízení obce č. 1/2013, byl v čl. 5 přidán odstavec č. 4 toto nařízení se 
nevztahuje na veterinární služby. 
Návrh usnesení:  
VI. 173 ZO Rychnov na Moravě vydává nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, s účinností od 
1. 7. 2013 
 
    Hlasování: pro- 6    proti- 1 Henzl   zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 

9) Zpráva kulturní komise - příprava oslav 650 let obce 
Starosta požádal předsedkyni kulturní komise o zprávu o přípravě na oslavy 650 obce. 

Božena Honsová: Na posledním zasedání zastupitelstva obce, kulturní komise dostala za úkol zpracovat 

návrh průběhu oslav 650 let obce Rychnov na Moravě. Oslovili jsme občany, aby dali i oni návrhy, jak 
oslavu uskutečnit. Nikdo se zatím neozval. Já jsem jednala se členy kulturní komise i s předsedy 
společenských organizací. Na 6. 6. 2013 od 16 hod. jsem svolala schůzku členů kulturní komise a zástupců 
oslovených organizací. Všichni oslovení přislíbili účast. Schůzky se nakonec zúčastnili jen 3 z oslovených. 
Přednesla jsem svoji představu, v jakém duchu by se oslava mohla uskutečnit. A to: pozvat rodáky 
Rychnova, dále školáky, kteří chodili do Rychnovské školy. Navrhla jsem, že seženu adresy těch, co ještě 
žijí, i jejich členy rodiny a pozveme je na tuto slavnost. Toto je můj závazek. Návrh účastníků schůzky je, 
aby k tomuto výročí uspořádali organizace různé akce. Ale hlavní oslava, by měla být směřována do 
jednoho víkendu v roce. Dále navrhujeme zadání výroby pamětních upomínkových předmětů. Přítomní se 
domnívají, že navrhovat něco v tomto období je předčasné, výročí obce nastane až v roce 2015. Navíc nás 
v příštím roce čekají komunální volby. Nově zvolené zastupitelstvo obce by mohlo mít jiný názor na 
uspořádání oslav. Proto navrhujeme zastupitelstvu, aby vyčlenilo v rozpočtu peníze na tuto oslavu tak, aby 
částka nebyla použita na jiné účely. Podle výše takto vyčleněné částky by bylo možno začít plánovat 
program oslav. Já osobně budu i nadále shromažďovat návrhy občanů i členů společenských organizací.  

Zúčastnění členové schůzky kulturní komise 6. 6. 2013. 

   Šnajdr, Makyňa, Vítková, Honsová  

 

Následovala debata ohledně možností oslav 650 let založení obce Rychnov.  
Přítomní se přeli ohledně nutnosti zahájení jednání s vystupujícími na uspořádané oslavě.  
Ohledně požadavku na vyčlenění peněz v rozpočtu obce, byla v zastupitelstvu shoda na tom, že takto lze 
vyčlenit peníze až v rozpočtu obce pro rok 2015 a ten bude možná sestavovat až nově zvolené 



zastupitelstvo obce.  
Švehla - navrhuji dát toto téma na diskusní fórum na webu obce a dále se přípravami oslav zabývat 
Makyňa - ohledně kapel- doporučuji nebrat kapelu z daleka je to moc drahé nejlépe bude oslovit účinkující 
z okolních měst a obcí například z Moravské Třebové, Lanškrouna či Městečka Trnávky 
starosta- je potřeba také dbát na vzhled obce, tomuto pomůže i plánovaná revitalizaci návsi 
Zastupitelstvo se shodlo, že k tomuto bodu nebude předkládat návrh usnesení a možnosti oslav 
významného výročí bude dále konzultována. 
 

10) Různé, diskuse 
 
Předání dekretu o přidělení znaku a vlajky obci 
Starosta podal informaci o převzetí udělovacího dekretu znaku a vlajky obce. Slavnostního aktu se zúčastnil 
i místostarosta obce pan Henzl. Tohoto aktu se zúčastnilo celkem 56 obcí a měst ČR. 
Od 10. 6. 2013 může obec tyto symboly oficiálně používat. Starosta se zavázal nechat zpracovat návrhy na 
označení při vjezdu do obce a vlajky pro slavnostní příležitosti. 
 
Revitalizace návsi   
Starosta sdělil, že bylo zadáno zpracování projektu f. OPTIMA V. M., cena projektu včetně územního 
rozhodnutí a stavebního povolení je 165 973,- Kč. 
Krmela - je v tom zahrnut i altán-čekárna 
starosta - je ten je již ve výrobě a není součástí projektované akce  
 
Byt. dům č.p. 55 II. etapa 
Pro druhou etapu se v současné době připravují dokumenty pro poptávkové řízení. Tato etapa se týká 
oprav vytápění a soc. zařízení, pouze u jednoho bytu budou opravy rozsáhlejší. 
 
Koupaliště 
Starosta informoval o pokračování prací v areálu koupaliště a v jeho blízkosti. V současné době je areál 
připraven k provozu. Dne 29. 6. 2013 je plánováno zahájení provozu areálu koupaliště, tato akce je spojena 
s vítáním prázdnin. Na tuto akci hlavně pro děti všechny srdečně zvu, bude zajištěno mnoho zábavy a 
soutěží, samozřejmostí je bohaté občerstvení.  
Krmela - kolik prostředků se proinvestovalo?  
starosta - prozatím 99 tis. Kč, ještě bude zapotřebí dalších prací 
Dvořák - odebral jsem vzorky vody a nechám si udělat rozbory, pokud chcete, aby se někdo v takovém 
žabinci koupal. 
starosta - jsem přesvědčen o dobré kvalitě vody v koupališti, vzorky vody budou odpovídat novým 
hygienickým podmínkám dle vyhlášky 238/2011. Na tuto novou vyhlášku mne upozornili pracovníci 
hygienické stanice s konstatováním, že dle dřívějších vzorků lze tuto vodní plochu označit jako přírodní 
koupaliště. Navíc přes bazén proteče denně cca 80 m3 vody, což zaručuje kvalitu vody v koupališti. To, že  
voda je zakalená víme všichni a nikdo tuto skutečnost netají, kal je způsoben přírodním přítokem když při 
přívalovém dešti přitekla do bazénu voda s velkým obsahem hlíny. Voda v bazénu byla ošetřena přípravky 
k těmto účelům určeným a tím se i kal usadil a voda částečně vyčistila.   
Krmela - dal bych na koupaliště odpadkové koše a tabulky upozorňující na zákaz koupání psů 
starosta - koše v areálu jsou a počítá se s jejich rozšířením, navíc se doplní o držáky se sáčky na psí 
exkrementy, do areálu bude umožněn vstup se zvířaty, ale na zábradlí koupaliště budou umístěny tabulky 
s upozorněním na zákaz koupání zvířat 
Mengr - jaká bude provozní doba 
starosta - přístup do areálu je volný  
Krmela - kdo a v jakém rozsahu bude provozovat kiosek 
starosta - provoz celého areálu včetně kiosku zajistí obec svými zaměstnanci v rozsahu zachování dobré 
obslužnosti 
Šnajdr - koupání psů je těžko postižitelné, je to na slušnosti občanů 
Starosta - věřím ve slušnost našich spoluobčanů 
 
 
SD 
Starosta informoval o převzetí SD do vlastnictví obce. SD dvůr byl vlastněn Regionem Svitavsko, protože 



skončila doba udržitelnosti projektu je v současné době SD včetně vybavení předáván obci. 
 
Trafostanice 
Byla dokončena výstavba trafostanice na spodním konci obce, závěrečná kontrolní prohlídka proběhne dne 
15. 07. 2013. Po tomto datu bude možné spustit provoz trafostanice, přesný den spuštění není zatím znám. 
 
Rychnovský vrch 
Pardubický krajský úřad zveřejnil oznámení o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní 
památky Rychnovský vrch.  
Tento dokument je možno shlédnout na webových stránkách krajského úřadu Pardubice. 
K této problematice bylo domluveno jednání s pověřenou pracovnicí krajského úřadu, jednání proběhne dne 
9. 7. 2013 od 14 hod. v zasedací místnosti OÚ Rychnov na Moravě. Toto jednání je veřejné a může se ho 
zúčastnit kdokoli z občanů. Jednání by se měli zúčastnit hlavně vlastníci dotčených parcel. 
 
Žádost Šnajdr 
Pan Šnajdr Vladimír, zaslal dotaz na řešení VO k jeho domu. 
Starosta přednesl historii zajištění rozšíření VO, již před deseti lety přijalo ZO usnesení, ve kterém schvaluje 
prodloužení VO k domu čp. 12 a 13, toto však nikdy nebylo realizováno. Dále seznámil přítomné s celkovým 
stavem VO v obci a poukázal na nutnost rozšířit VO i na jiných cca 25ti problematických úsecích. 
Největším problémem jsou rozvody NN, kde ve všech případech neexistují. 
Makyňa - navrhuje situaci řešit solárními světly? 
Šnajdr - zase se to posune 
starosta - letos jsme zaplatili poslední splátku za dodávku LED svítidel, pro rok 2013 nebylo v rozpočtu obce 
počítáno s investicí do rozšíření VO, pokud však zastupitelstvo rozhodne o nějaké změně ve výdajové části 
rozpočtu obce a přijme usnesení o realizaci rozšíření VO je pro mne usnesení směrodatné a splním jej 
Sedlák - použít by se dali prostředky původně určené pro fotbalový oddíl, který oznámil ukončení své 
činnosti, jde o 30 tis. Kč 
Švehla - navrhuji zpracovat plán na postupné rozšiřování VO v obci, případně zakoupit 1 solární lampu a 
vyzkoušet ji třeba na cestě ke Šnajdrům, ustanovit na tento problém komisi 
Starosta - pro podobné investice již máme výbor ve složení Nechuta, Švehla, Hána, proto navrhuji pověřit 
tuto komisi zpracováním potřebným podkladů a to do příštího zasedání zastupitelstva. 
Návrh usnesení:  
VI. 174 ZO Rychnov na Moravě pověřuje výbor pro investice zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva 
plán na rozšíření VO v obci. 
 
    Hlasování: pro- 7    proti- 0           zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 
 

diskuse  

 
Sedlák - rodiče obdrželi informaci o nutnosti čipové karty pro používání k dopravě dětí do ŽS Třebařov, 
dotázal se, zda starosta má informace k těmto kartám 
starosta - informace mám asi takové jako rodiče předpokládám, že čipová karta není povinnost, je potřeba 
se informovat v dopravní kanceláři dopravce, pokusíme se získat podrobnější informace a ty zveřejníme na 
webu obce 
Krmela - je zajištěna doprava žáků v poslední školní den roku 2012/2013 a doprava žáků na první školní 
den roku 2013/2014 
Starosta - ano, doprava byla objednána u dopravce pana Prchala 
Černohous - budete se dále zabývat problémem mých a obecních pozemků 
Starosta  - ano 
 
 
 
 
 



11) Závěr 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, popřál všem hezkou dovolenou a pěkné léto. 
Poté sdělil, že příští zasedání je plánováno na 9. září 2013 a zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
 
Jednání ukončeno: 20:16 hodin 
 
 
                    Josef Henzl                                                                           Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
 
                                     ….................................                   
                                      
                                     ….................................      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 

 

V Rychnově na Moravě dne 08. 06. 2013 

 

Naše značka/č.j.  Vaše značka/č.j.  Vyřizuje/telefon 

          Milan Hána /461 100 418 

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce Rychnov na Moravě 

Uvedené pozemky se nachází v obci a k.ú. Rychnov na Moravě a jsou vedeny na LV 10001. 

 

Prodej pozemků určených k výstavbě rodinného domu k trvalému bydlení 

jedná se o pozemky parc. č. 2747/32 o výměře 1 232 m2 

             parc. č. 2034/2 o výměře 2 834 m2 

 parc. č. 2034/9 o výměře 2 318 m2 

cena pozemku: pozemek do výměry 1 500 m2 částka 1,- Kč za celý pozemek 

                      výměra nad 1 500 m2 7,- Kč/m2  

celková cena pozemků 2747/32  1,- Kč, 2034/2  9 339,- Kč, 2034/9  5 727,- Kč 

parc. č. 2034/6 o výměře 272 m2 

cena pozemku: 7,- Kč/m2  

celková cena pozemku 2034/6  1 904,- Kč 

tento pozemek bude prodáván současně s pozemkem par. č. 2034/9 

Podmínky prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů: 

- kupující hradí sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí 

- 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 bez souhlasu obce na jinou 
osobu 



 

Zájemce o pozemek doručí písemnou žádost na OÚ Rychnov na Moravě v termínu do 23. 06. 2013, nebo 
požádá osobně na zasedání ZO konaného dne 24. 6. 2013 od 18,00 hod. 

Prodej ostatních pozemků 

 

Pozemek parcelní č. 2034/7 o výměře 1 149 m2 
    2031/2 o výměře    526 m2 
    7247    o výměře 2 218 m2 
    7272    o výměře    310 m2 
    7275    o výměře 1 776 m2 

3517/1 prodej části pozemku cca 300 m2 
           3518/1 o výměře    194 m2 
  5971    o výměře 1 720 m2 
  5974    o výměře      12 m2 
           5976    o výměře 1 723 m2 
  6037    o výměře 1 778 m2 
  6042    o výměře 2 295 m2 
   

cena pozemků je stanovena na 7,- Kč/m2  

kupující hradí náklady na vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy a vklad 
smlouvy do katastru nemovitostí 

Zájemce o pozemek doručí písemnou žádost na OÚ Rychnov na Moravě v termínu do 23. 06. 2013, nebo 
požádá osobně na zasedání ZO konaného dne 24. 6. 2013 od 18,00 hod. 

Prodej pozemku zastavěného stavbou plotu 

 

Pozemek parcelní č. 3577/5 o výměře 28 m2 
 
cena pozemku je stanovena na 7,- Kč/m2  

náklady na vyhotovení oddělovacího geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do 
katastru nemovitostí hradí obec Rychnov na Moravě 
tento pozemek bude možno prodat pouze manželům Černohousovým 

   

                                                                                                           Milan Hána 

  starosta obce 

Vyvěšeno dne: 08. 06. 2013                                   Sejmuto dne:  

 

 

Zveřejněno: úřední deska obce Rychnov na Moravě umístěna na budově OÚ 

                  Elektronická úřední deska obce Rychnov na Moravě 



Příloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

 

 
 

Rozpočtová změna č.3/2013 
 

Změna ve výdajové a příjmové části rozpočtu obce pro rok 2013: 

Podrobný přehled změn: 

Příjmy  

Odd. par.      položka   ÚZ  částka v Kč poznámka 
                          4116                  +   259 600,- (dotace ÚP)  

10       19           3111                  +   105 000,- (prodej pozemků) 

Celkový nárůst příjmů                  364 600,- Kč 

 

Výdaje  

Odd. par.      položka   ÚZ   částka v Kč poznámka 
37       45                                      +   259 600,- (platy zaměstnanců) 

22       12                                      +   105 000,- (místní komunikace) 

Celkové zvýšení výdajů                  364 600,- Kč 

   
  Tato rozpočtová změna byla schválena zastupitelstvem obce dne 24. 06. 2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Milan Hána 

                                                                                                            starosta obce 

 

  



Příloha zápisu, změna obecní hranice 


