
 

Z Á P I S 
z 29. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  

konaného dne 06. 10. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 
 
 

Začátek jednání: 18 : 00 hodin 
Přítomni zastupitelé:  9 
Omluveni zastupitelé:      
Občané:  24 
Hosté: - 
 
Ověřovatelé zápisu: Nechuta , Švehla  
Zapisovatel: Josef Henzl 
 
  

Zahájení 
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
Program jednání: 
 
1) Seznámení a schválení programu zasedání 
2) Rozpočtová změna 2/2014, plnění rozpočtu 2014 
3) Statické posouzení budovy Rychty čp. 164 
4) Zbudování zpevněné plochy pro chodce na dolním konci obce 
5) Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2014 
6) Územní působnost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
7) Úprava majetku vloženého do DSO vodovod 
8) Zpráva kontrolního a finančního výboru 
9) Přestupková komise MěÚ Lanškroun - ukončení šetření 
10) Volby do zastupitelstva obce 
11) Zhodnocení volebního období 2010 - 2014 
12) Různé (představení vyšívané vlajky a znaku, dotace SFDI chodníky, pozemkové 
úpravy, smlouva myslivci), diskuse na téma předvolební 
13) Závěr 
Hlasování: pro-  9      proti-  0    zdržel- 0 

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

2) Rozpočtová změna 2/2014, plnění rozpočtu 2014 

Starosta předložil návrh na přijetí rozpočtové změny č. 2/2014, touto RZ se zvyšují příjmy o 437 
tis. Kč a výdaje o 586 tis. Kč. Po přičtení této RZ bude plánovaný rozpočet obce pro rok 2014 
počítat s celkovými příjmy 12 273 600,- Kč a celkovými výdaji 11 774 200,- Kč.  

  Návrh usnesení: 
X. 241 ZO Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 2/2014, která je nedílnou součástí zápisu. 
Rozpočtová změna bude zanesena do rozpočtu do 30. 10. 2014. 
  Hlasování: pro - 9     proti -   0  zdržel - 0 
 

Dále bylo předneseno plnění rozpočtu tohoto roku k 30. 09. 2014 jsou příjmy v celkové výši 
9 435 180,- Kč a výdaje v celkové výši 9 319 275,- Kč 



 

 

3) Statické posouzení budovy Rychty čp. 164 
Starosta seznámil přítomné s výsledkem statického posouzení budovy bývalé Rychty čp. 164, která 
je ve vlastnictví obce a je zapsána na seznamu kulturních památek. Tento posudek by měl sloužit 
jako podklad pro rozhodování jak naložit s touto budovou. Současnému zastupitelstvu končí 
mandát, a proto starosta doporučil ponechat další rozhodování o této budově na nové 
zastupitelstvo. První doložené zmínky o této budově jsou z let 1620 až 1635, v první fázi bude 
nutné zbourat nadstřešní části komínů, které jsou v havarijním stavu a mohou ohrozit kolemjdoucí 
občany. Pokud se budou bourat stropy a podlahy v postižené levé části budovy je doporučeno 
zajistit a stáhnout obvodové zdi železem. 
 Návrh usnesení:  
X. 242 ZO Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu o statickém posouzení budovy čp. 164 a 
další jednání o této budově přenechává novému zastupitelstvu, v letošním roce budou odstraněna 
komínová tělesa. 
   Hlasování: pro - 9     proti - 0      zdržel - 0  
Návrh byl schválen 

  
4) Zpevněná plocha pro chodce 

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem výboru pro investice, který doporučuje zbudovat 
zpevněnou plochu pro chodce v dolní části obce a to od mostu u čp. 123 po novou autobusovou 
zastávku, plocha bude zbudována po levé straně ve směru na Lanškroun. Jde o prostor dlouhý cca 
220 m a předpokládaný výdaj na tuto plochu je 44 tis. Kč. Touto plochou bude zajištěn bezpečný 
příchod na autobusové zastávky Rychnov dolní. 

Návrh usnesení:  
X. 243 ZO Rychnov na Moravě schvaluje zbudování úseku pro chodce v délce cca 220m, tento 
úsek bude po levé straně silnice ve směru na Lanškroun a to od mostu u čp. 123 po novou 
zastávku, plocha bude zbudována do konce měsíce října 2014. 

    Hlasování: pro - 9     proti - 0     zdržel -  0 

Návrh byl schválen 
 
5) Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2014 

Starosta seznámil přítomné o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2014, 
přezkoumáním nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.    

 
6) Územní působnost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
 
Starosta předložil návrh na souhlas zastupitelstva k zařazení obce do působnosti MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zařazení obce je nutné z důvodu čerpání prostředků z evropských 
fondů v novém programovém období. Prostřednictvím MAS jsme v loňském roce obdrželi dotaci na 
nákup křovinořezů a motorové pily.  

Návrh usnesení:  
X. 244 ZO Rychnov na Moravě schvaluje zařazení svého území do územní působnosti MAS 
Moravskotřebovska a Jevíčska o.p.s., na období 2014 - 2020. 

    Hlasování: pro - 9     proti - 0     zdržel - 0 

Návrh -byl schválen 



 
 
7) Úprava majetku vloženého do DSO vodovod 
 
Starosta seznámil přítomné s žádostí DSO a provozovatele vodovodu na úpravu vloženého majetku 
do svazku. Jedná se o zrušení nefunkčního majetku v celkové hodnotě 140 428,30 Kč, o tuto 
částku bude snížena i výpůjčka DSO. Změnový list i celý inventurní soupis jsou nedílnou součástí 
zápisu.  

Návrh usnesení:  
X. 245 ZO Rychnov na Moravě schvaluje vyřazení majetku z účtu 903 dle přiloženého soupisu, 
změna bude provedena k 31. 12. 2014. 

    Hlasování: pro -9     proti -0      zdržel -  0 

Návrh byl schválen 
 
8) Zpráva kontrolního a finančního výboru 
 
Starosta požádal předsedy finančního a kontrolního výboru o přednesení zprávy z provedených 
kontrol. Jako první přednese zprávu pan Švehla za finanční výbor. 
 
X. 246 ZO Rychnov na Moravě přijímá zprávu finančního výboru s konstatováním, že nebyly 
shledány nedostatky. 
    Hlasování: pro-  9     proti-  0    zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 
 
Za kontrolní výbor přednese zprávu její předseda pan Krmela. 
 
X. 247 ZO Rychnov na Moravě přijímá zprávu kontrolního výboru s konstatováním, že nebyly 
shledány nedostatky. 
    Hlasování: pro- 9      proti- 0    zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 
 
9) Přestupková komise MěÚ Lanškroun - ukončení šetření 
Starosta seznámil přítomné s výsledkem přestupkového řízení, kde obec byla nařknuta z odcizení 
dřevní hmoty. Před přestupkovou komisí byla obec jakožto obžalovaný s odcizení dřevní hmoty a 
dále pan Marvan taktéž jako obviněný z odcizení dřevní hmoty. Výsledkem přestupkového řízení 
bylo konstatování, že vinu se nepovedlo prokázat ani jedné ze stran. Dřevo jsme si vzájemně 
vrátili. 
 
10) Volby do zastupitelstva obce 
Starosta seznámil přítomné s termínem konání voleb do zastupitelstva obce a oznámil místo 
konání voleb. Volby se budou konat v pátek 10. října a v sobotu 11. října, volební místností pro 
obec Rychnov na Moravě bude zasedací místnost obecního úřadu.  
V době před volbami se volební strany prezentují prostřednictví volebních programů, tomuto 
tématu se budeme moci věnovat v diskusi, ale jedna věc z volebních programů si zaslouží vlastní 
pozornost. Tou věcí je nezákonné použití obecního znaku na volebním programu. Obecní znak 
může používat obec a organizace zřízené obcí, ostatní musí mít k použití znaku výslovný souhlas 
zastupitelstva obce. Protože zastupitelstvo žádný souhlas k užívání znaku nedalo, jedná se o 
nezákonné použití symbolu obce a za toto porušení je možno v přestupkovém řízení uložit pokutu 
do výše 3 000,- Kč. I přesto, že se jedná o nekalé předvolební praktiky, starosta doporučuje 
nepodávat stížnost na politické uskupení, které se porušení zákona dopustilo. K této věci požádal 
zastupitele o jejich vyjádření. Nikdo ze zastupitelů nechce zneužití znaku obce postihovat.      



 
11) Zhodnocení volebního období 2010 - 2014 
Končí volební období zastupitelstva obce, zvoleného v roce 2010 a proto starosta přednesl 
zhodnocení volebního období. Zhodnocení volebního období bude vytištěno v Rychnovských listech 
a je přílohou tohoto zápisu. 
Návrh usnesení 
X. 248 ZO Rychnov na Moravě schvaluje zprávu „zhodnocení volebního období 2010 - 2014“. 
    Hlasování: pro-9       proti-0     zdržel-0  
 Návrh byl schválen 
 
 
12) Různé (představení vyšívané vlajky a znaku, dotace SFDI chodníky, pozemkové 
úpravy, smlouva myslivci), diskuse na téma předvolební 
 
- představení vyšívané vlajky a znaku obce 
Na zasedání byla představena vyšívaná vlajka a znak obce, náklady na toto ztvárnění obecních 
symbolů byly 46 367,- Kč, záruka je 10 let. Symboly budou uloženy ve skleněné vitríně u vchodu 
do obecního úřadu. V roce 2015 uplyne 650 let od data první písemné zmínky o obci Rychnov na 
Moravě, součástí oslav by mělo být i slavnostní vysvěcení obou symbolů obce. 
- dotace SFDI chodníky  
Starosta informoval zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníků na návsi. 
V novém dotačním období bude možné žádat o dotaci poskytovanou SFDI, z dotace by mohly být 
financovány chodníky u silnice. Starosta požádal zastupitele o schválení podání žádosti o dotaci. 
Návrh usnesení 
X. 249 ZO Rychnov na Moravě schvaluje podání žádosti o dotaci u SFDI na financování projektu 
místní komunikace, odvodnění a chodníky Rychnov na Moravě.  
    Hlasování: pro-9       proti- 0    zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 
- pozemkové úpravy 
Starosta informoval přítomné o přípravě pozemkových úprav v intravilánu obce, jedná se o 
upřesnění přídělů, zájmové území je převážně v okolí Rychnovského potoka. Po této úpravě by 
v obci neměly zůstat pozemky vedené ve zjednodušené evidenci.  
- smlouva myslivci 
Starosta požádal zastupitele o revokaci usnesení, které řešilo výpůjčku vozidla pro myslivecké 
sdružení. V usnesení jsou uvedeny chybné údaje a je třeba je nahradit.  
Pan Hanák vznesl dotaz na financování nákladů spojených s pořízením vozidla a jak se bude 
postupovat v případě, že myslivci vozidlo budou chtít prodat. 
Starosta - tuto otázku jsme řešili na minulém zasedání. 
 
 
Návrh usnesení 
X. 250 revokace usnesení VIII. 236 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o výpůjčce 
vozidla PV3S skříň. štábní, č. motoru 151377, č. podvozku 7051539, v ceně 143 674,35 Kč, 
mysliveckému spolku Rychnov na Moravě na dobu určitou a to do 31. 12. 2016. Po tomto datu 
bude vozidlo bezplatně převedeno na Myslivecký spolek Rychnov na Moravě. 
    Hlasování: pro- 9      proti- 0    zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 
VIII. 236 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o výpůjčce vozidla PV3S skříň. štábní EČ. 
272-34-71 VČ 7051539 rok výroby 1990, mysliveckému sdružení Rychnov na Moravě na dobu 
určitou a to do 31. 12. 2019. Po tomto datu bude vozidlo bezplatně převedeno na Myslivecké 
sdružení Rychnov na Moravě.  
 



 
Diskuse 
Starosta vyzval zastupitele k přednesení podnětů do diskuse. 
 
Příspěvky zastupitelů nebyly. 
 
Starosta oznámil přítomným, že na dnešní zasedání byli pozváni kandidáti do voleb do 
zastupitelstva obce a tímto jim dal možnost na představení se a diskusi se současnými zastupiteli, 
ale i občany.  
 
Kandidáti se nijak neprojevili. 
 
Občané. 
Paní Hánová upozornila na nepravdivé údaje na kandidátce „OBČANÉ RYCHNOVA“ 
    
  
13) Závěr 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na dnešním zasedání, poděkoval všem zastupitelům 
za jejich práci pro obec Rychnov na Moravě a zasedání ukončil. 
     
 
Jednání ukončeno: 19:00 hodin 
 
 
 
 
                    Josef Henzl                                                                            Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                        
 
                                     ….................................                            ….................................      
 


