
 

Z Á P I S 
z 27. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  

konaného dne 23. 06. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 
 
 

Začátek jednání: 18 : 05 hodin 
Přítomni zastupitelé:  8 
Omluveni zastupitelé:  Sekanina (pracovní důvody)    
Občané:   5 
Hosté: - 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Šmídová, Švehla  
Zapisovatel: Kylarová 
 
  

Zahájení 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Program jednání: 
 
1) Seznámení a schválení programu zasedání 
2) Odpisy neexistujícího a nefunkčního majetku obce 
3) Schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2013 
4) Plnění rozpočtu obce v roce 2014 
5) Určení počtu zastupitelů na volební období 2014 - 2018 
6) Projednání finančních darů - ZŠ Třebařov, Babybox Svitavy 
7) Různé, diskuse (označení na místní komunikaci) 
8) Závěr 
 
 
Hlasování: pro-   8     proti- 0     zdržel- 0 

   
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá 
z tohoto zasedání následující usnesení: 
 

2) Odpisy neexistujícího a nefunkčního majetku obce 

Starosta požádal předsedu inventarizační komise, aby přednesl zprávu komise s doporučením k úpravám 
v evidenci majetku obce. Zpráva je součástí zápisu. Starosta poděkoval panu Švehlovi za seznámení se 
zprávou a předložil návrh OÚ na odpis dlouhodobých pohledávek za poplatky za komunální odpad a psa a 
také pronájem pozemků. Návrh OÚ je součástí zápisu.  

Návrh usnesení:  

VI. 221 ZO Rychnov na Moravě schvaluje vyřazení a odpis staveb v majetku obce v plné výši na        
   účtu č. 021 komunikaci - od váhy ke granulačce v hodnotě 689 662,- Kč 
                    komunikaci - polní cesta od mycí rampy k Radišovu v hodnotě 662 515,- Kč 
                    komunikaci - Rychnov - Třebařov v hodnotě 438 548,- Kč 
                    chodník ve dvoře bývalé školy v hodnotě 14 808,- Kč 
v celkové hodnotě 1 805 533,- Kč, 
  a drobného dlouhodobého nehmotného majetku vedeného na účtu 
          č. 018 MS OFFICE 2003 v celkové hodnotě 13 655,50 Kč. 
                     
 Vyřazení majetku bude u obou účtů provedeno k 30. 06. 2014.          



    Hlasování: pro - 8     proti -  0   zdržel - 0 

Návrh byl schválen 
 
Návrh usnesení: 

VI. 222 ZO Rychnov na Moravě schvaluje zařazení staveb do majetku obce na účet č. 021 
            - most se zábradlím u domu čp. 28 v hodnotě 90 000,- Kč 
            - most se zábradlím u domu čp. 37 v hodnotě 90 000,- Kč 
            - most se zábradlím u domu čp. 103 v hodnotě 90 000,- Kč 
            - rekonstrukce komunikace k domu čp. 56, 58, 59 v hodnotě 704 436,- Kč 
Celková hodnota nově zařazeného majetku je 974 436,- Kč. 
Majetek bude zařazen k 30. 06. 2014.  
 

    Hlasování: pro - 8     proti - 0    zdržel - 0 

Návrh byl schválen 
 
Návrh usnesení: 

VI. 223 ZO Rychnov na Moravě schvaluje odpis pohledávek na poplatcích za KO a psa za rok 
2009 a 2010 v celkové výši 14 750,- Kč a dále odpis pohledávek za pronájem pozemků za rok 
2010 ve výši 1 149,- Kč. 
Odpis bude proveden k 30. 06. 2014.  
 

    Hlasování: pro - 8     proti - 0    zdržel - 0 

Návrh byl schválen 
 

3) Schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2013 
Starosta obce předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní závěrky obce za rok 
2013 a dále byl předložen závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 
2013. Všechny dokumenty byly zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku 
hospodaření obce za rok 2013 byly vytknuty závažné chyby a nedostatky v důsledku toho bylo 
hospodaření obce označeno písmenem c) dle §10 odst. 3 zákona 420/2004 Sb. Jednalo se o chybu 
v úpravě rozpočtu, kdy jsme neprovedli úpravu rozpočtu k obdržené dotaci na SDH ve výši 2130,- 
Kč, zaúčtování i naložení s prostředky bylo správné, ale nebyla provedena rozpočtová změna. 
Vzhledem k této skutečnosti zastupitelstvu předkládám návrh na schválení celoročního 
hospodaření s výhradami a následně návrh na přijetí nápravných opatření.  
p. Katovský M. - dokumenty ohledně hospodaření obce by měly být zveřejněny v místním časopise 
-starosta - dokumenty jsou dle zákona zveřejněny na úředních deskách a jsou k nahlédnutí na OÚ, 
pro svoji velikost (cca 80 stran) je nelze zveřejňovat v Rychnovských listech   

Návrh usnesení:  
VI. 224 ZO Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami, na 
základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a 
nedostatků. 

   Hlasování: pro - 8     proti - 0      zdržel - 0  

Návrh byl schválen 
  
Návrh usnesení:  

VI. 225 ZO Rychnov na Moravě přijímá nápravné opatření k nedostatku uvedenému ve zprávě o 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.  
ZO Rychnov na Moravě ukládá starostovi obce důkladnou kontrolu provedení rozpočtových změn k 
přijatým dotacím. 
 



    Hlasování: pro-  8      proti- 0       zdržel-0   
  
 Návrh byl schválen 
 
Návrh usnesení:  

VI. 226 ZO Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce Rychnov na Moravě za rok 2013.  
 
    Hlasování: pro-    8    proti-  0      zdržel-  0 
  
 Návrh byl schválen 
 
     
4) Plnění rozpočtu obce v roce 2014 

Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce v roce 2014, k 31. 05. 2014 je rozpočet 
plněn z 53% v příjmové části tj. 4 795 415,- Kč a z 58% ve výdajové části tj. 4 732 387,- Kč. 

Dále předložil zastupitelstvu ke schválení návrh RZ č. 1/2014, tato rozpočtová změna navýší příjmy 
o 2 846 600,- Kč a výdaje o 2 672 500,- Kč celkem bude tedy v rozpočtu navýšen přebytek o 
174 100,- Kč.  
p. Nechuta se dotázal, zda nevyrovnanost procentuálního plnění rozpočtu je způsobena časovým 
zpožděním příjmů 
- starosta - ano u příjmové části se jedná o nižší procento z důvodu časového zpoždění některých 
plateb, i přes toto zpoždění jsme k 31. květnu měli vyšší příjmy než výdaji  

Návrh usnesení:  
VI. 227 ZO Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 1/2014, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

    Hlasování: pro - 8     proti -  0    zdržel -  0 

Návrh byl schválen 
 
5) Určení počtu zastupitelů na volební období 2014 - 2018 

Starosta požádal zastupitele o zvážení určení počtu zastupitelů pro volební období 2014 - 2018, 
pro příští období doporučil ponechat stav na 9 členech zastupitelstva tak jak tomu bylo doposud.   
pí. Olosová podala návrh, na zvýšení počtu členů zastupitelstva na 11 o tomto návrhu bude 
hlasováno jako o prvním a v případě neschválení bude hlasováno o zachování počtu 9 zastupitelů. 
Návrh usnesení:  
  ZO Rychnov na Moravě stanovuje v souladu s §67 a §68 zákona 128/2000 Sb. o obcích, počet 
členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018 na 11 členů zastupitelstva obce.  

    Hlasování: pro -1      proti - 7      zdržel - 0 

Návrh nebyl schválen 

 
pokračováno bude následujícím 
Návrh usnesení:  
VI. 228 ZO Rychnov na Moravě stanovuje v souladu s §67 a §68 zákona 128/2000 Sb. o obcích, 
počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 - 2018 na 9 členů zastupitelstva obce.  

    Hlasování: pro - 7     proti -  0     zdržel - 1  

Návrh byl schválen 
 
6) Projednání finančních darů - ZŠ Třebařov, Babybox Svitavy 
Starosta předložil žádosti o finanční dary pro ZŠ Třebařov na financování příměstského tábora, 



tento tábor bude určen pro děti dojíždějící do ZŠ Třebařov tedy i pro děti z Rychnova. Navrhovaná 
částka pro příspěvek je 10 000,- Kč. V diskusi zastupitelé projevili souhlas s návrhem.  
 
Návrh usnesení:  
VI. 229 ZO Rychnov na Moravě, schvaluje finanční dar ve výši 10 000,- Kč na organizaci 
příměstského tábora pořádaného SRPDŠ v Třebařově. 
 
    Hlasování: pro- 8      proti- 0     zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 
Další žádostí o příspěvek je žádost od provozovatele BabyBoxu, který žádá zastupitelstvo o 
jakýkoliv finanční dar, který by byl použit na financování zřizování a provozu BabyBoxu v ČR. 
Starosta požádal zastupitele o jejich vyjádření. Z debaty vyplynul návrh na příspěvek v hodnotě 
1 000,- Kč o tomto návrhu bude hlasováno. Do diskuse se zapojili i občané s těmito připomínkami: 
p. Katovský M. - tato žádost by měla být podána osobně a ne písemně 
p. Makyňa - jsou v žádosti uvedeny celkové náklady na zřizování a provoz BabyBoxu? 
- starosta - tyto informace v žádosti nejsou uvedeny 
p. Juda - myslím si, že by se z obecního rozpočtu BabyBox podporovat neměl, protože je spoustu 
jiného využití peněz pro občany obce 
 
Návrh usnesení:  

ZO Rychnov na Moravě schvaluje finanční dar na podporu zřizování a provozu BabyBoxu v ČR 
v hodnotě 1 000,- Kč  
 
    Hlasování: pro-   4    proti-  4      zdržel-  0 
  
 Návrh nebyl schválen 
 
 
7) Různé, diskuse  
 
Různé: 
Starosta informoval přítomné o podnětu, který obdržel a týkal se dopravního značení na místních 
komunikacích, jednalo se o umístění značky slepá ulice a jednosměrka - cena jedné značky cca 
1100,-Kč plus sloupek. K tomuto dodal, že v obci jsou veškeré místní komunikace slepé a domnívá 
se, že toto označení není třeba. K tématu nebyla další diskuse.  
 
Diskuse: 
Starosta požádal zastupitele, zda mají nějaký příspěvek do diskuse. 
 
pí. Šmídová se dotázala na konání Technopárty konané o víkendu 20. - 22. června 2014, zajímá ji, 
zda byla tato akce povolena a jestli byla situace kolem akce nějak řešena  
- starosta - v týdnu předcházejícímu zmíněnému víkendu se na OÚ dostavil pan Jobák a sdělil mi, 
že hodlá oslavovat své narozeniny s 15 přáteli na svém pozemku mimo zastavěnou část obce, jeho 
pozemek sousedí s obecním lesem, tím debata skončila. O žádné Technopárty nebyla řeč a pokud 
se konal tento druh akce, tak se jednalo o nepovolenou akci. Během víkendu jsem měl telefonický 
rozhovor s policií ČR. Na policii byla podána i stížnost na rušení nočního klidu i tímto se policisté 
měli zabývat. Nemám informace, jak šetření policie dopadlo. 
 
p. Krmela - se dotázal, na zajištění autobusu pro školáky v poslední den školního roku a první den 
nového školního roku 
- starosta - na pátek 27. června je domluven autobus s odjezdem v 10,00 hod. z Třebařova, 
zajištění autobusu na první školní den bude provedeno až po domluvě s novou ředitelkou ZŠ 
Třebařov, v tuto dobu není znám časový rozvrh prvního školního dne. 



 
Další příspěvky od zastupitelů nebyly, a proto požádal starosta o příspěvky do diskuse přítomné 
občany. 
 
p. Makyňa - se dotázal, zda mají ubytovaní na obecní ubytovně Na Rychtě povinnost úklidu 
nepořádku, který způsobí v okolí ubytovny 
-  starosta - každý ubytovaný je seznámen s ubytovacím a provozním řádem ubytovny a je 
seznámen s nutností udržování pořádku na ubytovně, ale i v jejím okolí.  
 
p. Katovský M. - se dotázal, jak je počítán poplatek za ubytování na obecní ubytovně, zda je jedná 
o platbu za m2 nebo o platbu za lůžko. 
- starosta - cena ubytování je počítána za osobu a noc, v případě dlouhodobě ubytovaných se 
jedná o pronájem celého pokoje.    
 
 
Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. 

 
8) Závěr 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál pěkné prožití času dovolených a sdělil, že 
příští zasedání je plánováno na 25. srpna 2014 a zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
 
Jednání ukončeno: 18:50 hodin 
 
 
                  Lenka Kylarová                                                                         Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                        
 
                                     ….................................                            ….................................      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Rozpočtová změna č.1/2014 
 

Změna ve výdajové a příjmové části rozpočtu obce pro rok 2014: 

Podrobný přehled změn: 

 

Příjmy  

Odd. par.      položka   ÚZ  částka v Kč poznámka 
  1122   + 227 600,- daň z př. práv. osob obec - úprava 

  1355   + 18 000,- výherní hrací přístroj - nový 

  4111   + 18 000,- dotace volby EP - nový 

  4116   + 1 699 600,- dotace ÚP na VPP a AS - nový 

  4122   + 100 000,- dotace POV PK úroky z úvěru - nový 

  4134   + 700 000,- převod z ČNB - úprava 

2143  2111    + 200,- prodej tur. známek - nový 

3399  2329   + 8 000,- vstupenky do divadla - úprava 

3412  2132   + 300,- pronájem koupaliště, hřiště - nový 

3722  2112   + 1 700,- prodej popelnic - nový 

3745  2111   + 15 000,- služby občanům - nový 

6171  2111   + 200,- kopírování - nový 

1019     + 58 000,- prodej pozemků - úprava 

 

Celkový nárůst příjmů                 2 846 600,- Kč 

 

Výdaje  

Odd. par.      položka   ÚZ   částka v Kč poznámka 
1019     + 23 000,- pozemky GP - úprava 

1031     - 650 000,- les - přesun 

1032     + 650 000,- lesní hospodářství - přesun nový  

2321     + 30 000,- ČOV - nový 

3745     + 1 699 600,- mzdy VPP - úprava 

6117     + 18 000,- volby do EP . nový 

6330     + 700 000,- převod z ČNB - úprava 

6399     + 200 000,- daň z příjmů práv. ČNB - úprava 

6402     + 1 900,- vratka volby z 2013 - nový 

 

Celkové zvýšení výdajů  2 672 500,- Kč 

   
Tato rozpočtová změna byla schválena zastupitelstvem obce dne 23. 06. 2014 usnesením č. VI. 227. 

 

Touto změnou vzniká v rozpočtu navýšení přebytku o částku ve výši 174 100,- Kč. 

 

 

  



Doporučení 
k úpravám v evidenci majetku obce 

 

Hlavní inventarizační komise ve složení Petr Švehla, Pavel Krmela a Josef Henzl doporučuje na základě 

výsledků inventarizace majetku za rok 2013 následující úpravy v evidovaném majetku obce: 

 

Vyřazení komunikací z majetku obce: 

 

 komunikace od váhy ke granulačce v hodnotě 689 662,- patřící firmě ZOS 

 komunikace polní cesta od mycí rampy k Radišovu v hodnotě 662 515,- cizích vlastniků 

 chodník ve dvoře čp. 166 – ubytovna v hodnotě 14 808,- nejedná se o komunikaci 

 komunikace Rychnov - Třebařov v hodnotě 438 548,- Kč 

 

v souhrnné hodnotě  1 805 553,- 

 

Zařazení mostů do majetku obce: 

 

 most u Kakáčů na parcele 2213/11 - 90 tis. 

 most u Kotoučků na parcele 4080/5 - 90 tis. 

 most u Držmíšků na parcelách 2979/1, 2980/1 , 2947/4 - 90 tis. 

 

Navýšit hodnotu komunikace k čp. 56, 62 - Mengrová, Tajovský na parcele 2979/29 o zhodnocení dosažené 

položením nového povrchu provedené v roce 2010. 

 

Vyjasnit s Povodím vlastnictví betonového mostu u poldru na parcelách 5003, 5014, 5015. Vyjasnit s firmou 

ZOS vlastnictví mostu u horního střediska ŽV u mycí rampy na parcelách 3815/5, 3815/6. Vyjasnit přístup k 

lávce u čp. 92 – Vodák na parcelách 2903/16, 2979/1. 

 

U železobetonového mostu u čp. 114 - Veselý J. doporučujeme rekonstrukci z důvodu špatného stavu mostu. 

 

Traverzy složené u cesty vedle bytového domu č.p. 55 doporučujeme zanést do majetku. 

  

Mnoho problémů by vyřešila digitalizace potoka. Doporučujeme usilovat o její provedení. 

 

Všechny mosty, komunikace, nemovitosti a pozemky doporučujeme výhledově nechat ocenit znalcem a 

zavést do účetnictví aktuální hodnoty. 

 

 

Z účtu 018 doporučujeme vyřadit nepoužívaný SW MS OFFICE 2003 v hodnotě 13 655,50 Kč. 

 

 

V Rychnově na Moravě dne 10.4.2014 

 

 

 

Petr Švehla  ________________________ 

 

Pavel Krmela  ________________________ 

 

Josef Henzl  ________________________  
 
 
 
 


