
 
Z Á P I S 

z 11. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  
konaného dne 23.1.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
Začátek jednání:   18:05 hodin 
Přítomni:  6 
Omluven: 3 ( Nechuta, Henzl, Sekanina) 
Občané: 12 
Hosté:      - 
 
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Sedlák, Boţena Honsová 
Zapisovatel: Lenka Kylarová 

  

 
Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání: 

 

  1, seznámení a schválení programu zasedání 
  2, stanovení stočného pro rok 2012 (bytový dům 55,ČOV u 166, 219, 220) 
  3, projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku MŠ pro rok 2012 
  4, projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost FC pro rok 2012 
  5, návrh oprav byt. domu č.p. 55 
  6, vyhodnocení sběru papíru za rok 2011 
  7, projednání pravidel pro prodej palivového dřeva 
  8, projednání prodeje pozemků 
  9, různé, došlá pošta, diskuse (světla VO, stravné) 
10, závěr 
     Hlasování: pro-   6         proti- 0           zdržel-   0  
 
 
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá s tohoto 
zasedání následující usnesení: 
 
2, stanovení stočného pro rok 2012 

Starosta seznámil zastupitele s nutností stanovení výše stočného pro byt. dům č.p. 55 a pro byty a subjekty 
napojené na ČOV u byt. domu č.p. 219. Výpočet stočného u byt. domu č.p. 55 - náklady v roce 2011 na 
vývoz septiku 9 515,- Kč / spotřeba vody 219m3 = 43,50Kč/m3 , pro rok 2012 nepočítám s tak vysokou 
částkou za vývoz septiku proto navrhuji ponechat částku ve výši 39,-Kč/m3 . Pro výpočet stočného na ČOV 
byly výdaje v roce 2011 v celkové výši 43 146,-Kč / spotřeba vody byla 1 200m3 = 36,-Kč/m3.  Výdaje jsou 
za vývoz kalů, spotřebu elektřiny, plat pracovníka a plat správce ČOV. Do spotřeby jsou počítány spotřeby 
vody z byt. domů 219 a 220, domu 166 a z areálu firmy ZOS. V tomto případě se očekává ustálení výdajů a 
proto navrhuji cenu 36,- Kč/m3 

Návrh usnesení: 
 
I. 93 ZO Rychnov na Moravě schvaluje cenu stočného na rok 2012 pro bytový dům č.p. 55 ve výši 39,-

Kč/m3. 
     Hlasování: pro-   6       proti-     0    zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 
I. 94 ZO Rychnov na Moravě schvaluje cenu stočného na rok 2012 pro ČOV u bytového domu č.p. 219 ve 

výši 36,-Kč/m3. 
     Hlasování: pro-    6      proti-   0        zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 
3, projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku MŠ  pro rok 2012 



Starosta předloţil zastupitelům návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro PO MŠ Rychnov na 
Moravě. Touto smlouvou je obec zavázána poskytnout MŠ příspěvek na rok 2012 v celkové výši 285 tis. 
Výše příspěvku odpovídá chválenému rozpočtu obce pro rok 2012, účel pouţití finančních prostředků je ve 
smlouvě specifikován. Pouţití finančních prostředků podléhá vyúčtování, které je příjemce povinen 
předloţit nejdéle do konce března následujícího roku.   
Návrh usnesení: 
 
I. 95 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu č. I.2012 o poskytnutí účelového finančního příspěvku, 

příjemcem příspěvku je PO MŠ Rychnov na Moravě. Příspěvek je ve výši 285 000,- Kč. 
     Hlasování: pro-     6    proti-      0    zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 

 
4, projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost FC pro rok 2012 

Starosta seznámil zastupitele s přípravou smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku na podporu 
fotbalu v Rychnově na Moravě, dle schváleného rozpočtu obce pro rok 2012 jde o částku 30 000,-Kč. Účel 
pouţití prostředků bude ve smlouvě přesně specifikován a bude se jednat o tyto výdaje: oprava a údrţba 
areálu, poplatek za startovné, platby za rozhodčí, cestovné, nákup sportovního vybavení pro oddíl, údrţba 
dresů. Tento příspěvek by měl být poskytnut po předloţení a kontrole vyúčtování příspěvku za minulý rok, 
toto vyúčtování má být doloţeno do 31.1.2012.   
Diskuse:  
pí Šmídová, jako zástupce FC Rychnov na Moravě, poţádala zastupitelstvo obce o prodlouţení lhůty pro 
doloţení vyúčtování za rok 2011 do konce března 2012. 
Zastupitelé se shodli na doloţení vyúčtování poskytnutí finančního příspěvku do konce března 
následujícího roku po poskytnutí příspěvku. Toto platí i pro příspěvek poskytnutý v roce 2011. Po této 
diskusi vznesl starosta obce následující, 
Návrh usnesení: 
  
I. 96 ZO Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu č. II.2012 o poskytnutí účelového finančního příspěvku, 

příjemcem příspěvku je FC Rychnov na Moravě. Příspěvek je ve výši 30 000,- Kč. 
     Hlasování: pro-    6     proti-    0      zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 
5, návrh oprav byt. domu č.p. 55 
Starosta seznámil zastupitele se zprávou a popisem stávajícího stavu budovy a s návrhem řešení oprav. 
Součástí popisu je i cenová kalkulace na navrhované práce. Pokud obec uvaţuje o rozvrţení prací do více 
let je nutné začít opravy zateplením fasády a výměnou oken a venkovních dveří. Tyto práce by měli přijít 
obec na cca 1 mil. Kč. V rozpočtu obce je počítáno s výdajem 800 tis. Starosta doporučil zahájit přípravu na 
provedení doporučených prací, poté poţádal zastupitele o jejich názor.   
Diskuse:  
p. Sedlák - rozpočtovaná cena se mu zdá příliš vysoká. Starosta - cena je pouze orientační, přesnější cena 
vyplyne z nabídek oslovených firem.  
pí Šmídová - přikláním se k variantě výměny oken a instalaci plynových kotlů.  
p. Krmela - se dotázal, zda je počítáno s investicí do budovy i v příštích letech. 
pí Lachmanová jménem nájemníků - my nájemníci preferujeme zavedení plynového vytápění.  
K této diskusi starosta připomněl zastupitelům, ţe při tvorbě rozpočtu pro rok 2012 byla sníţena částka 
určená na rekonstrukci tohoto bytového domu a to z důvodu rozvrţení investic do budovy na více let. 
Zdůraznil vůli zastupitelstva pořídit znalecký posudek na stav budovy a následné řešení její opravy. 
Z tohoto posudku je zřejmé doporučení zajištění tepelné venkovní izolace spojené s výměnou oken a 
venkovních dveří.  
Zastupitelé se dohodli na zajištění cenových nabídek na venkovní zateplení, výměnu oken a venkovních 
dveří. Starosta zajistí oslovení alespoň 3 firem, které předloţí cenové návrhy.  
 
 
 
6, vyhodnocení sběru papíru za rok 2011 

Starosta seznámil zastupitele s vyhodnocením sběru papíru za rok 2011, celkem se zapojilo 35 občanů a 
další, kteří dovezený papír připsali MŠ. V roce 2011 se podařilo nasbírat celkem 6109kg papíru a ten se 
prodal do sběrných surovin za 6 905,-Kč. Dle pravidel pro sběr papíru obdrţí kaţdý účastník 0,50 Kč / kg 
papíru a nejlepších 5 si rozdělí bonusovou odměnu 1.)1 000,- 2.) 500,- 3.) 300,- 4.) 200,- 5.) 100,- Kč. 
Umístění první pětice: 5. Sedlákovi č.p.169- 272kg, 4. Pospíšilovi č.p. 202 - 280kg, 3. Petrovi č.p. 55 - 374 



kg, 2. MŠ 1196 kg, 1. Olosovi č.p. 118 - 1908 kg. Všichni účastníci si mohou své odměny vyzvednout 
v úřední dny na OÚ.  Pro rok 2012 platí stejná pravidla pro sběr papíru jako v roce 2011. 
 
7, projednání pravidel pro prodej palivového dřeva v roce 2012 

Starosta poţádal zastupitele o jejich vyjádření k prodeji palivového dřeva, doporučil ponechat pravidla i 
cenu dřena ve stejné podobě jako v roce 2011. Starosta dále oznámil, ţe od pondělí 30. ledna bude vedena 
evidence nového pořadníku. Upozornil, ţe do pořadníku bude moţno zapsat se nejdříve 30. ledna a 
k zápisu je potřeba uvedení jména a telefonního kontaktu. Zastupitelé s návrhem starosty souhlasí a shodli 
se na ponechání stejných pravidel a ceny palivového dřeva jako v roce 2011.  
 
8, projednání prodeje pozemků 

Starosta informoval zastupitele o poţadavku pana Knoblicha a pana Ţáčka na odkup části obecního 
pozemku par. číslo 5005. Pan Knoblich má zájem o odkup pozemku v blízkosti jeho domu (v současné 
době oplocená zahrádka), pan Ţáček projevil zájem o pozemek v blízkosti obecní cesty vedoucí k jeho 
domu. Starosta doporučil s prodejem počkat do vyřešení kanalizace v obci. Přes tento pozemek je vedena 
trasa kanalizace, a protoţe není stále vydáno stavební povolení je nevhodné pozemek prodávat. Upozornil 
zájemce o koupi pozemku, ţe bude potřeba vyhotovit geometrický plán a rozdělení pozemků na nové 
parcely, tyto úkony hradí kupující. 
Přítomný pan Knoblich potvrdil zájem o koupi části uvedeného pozemku. Odůvodnění starosty o odloţení 
prodeje akceptuje, o koupi pozemku bude usilovat po vyřešení kanalizace v obci.  
   
9, různé 
Světla veřejného osvětlení: 

Starosta poţádal zastupitele o zváţení, jak se naloţí se starými světli veřejného osvětlení. Poţádal pana 
Švehlu o informaci k prodeji světla na internetu. 
Diskuse: 
p. Švehla - informoval o prodeji světla přes aukční server, sdělil počet zájemců o koupi a informoval o 
vydraţené ceně, která činí 460,- Kč. Doporučil prodej světel přednostně občanům obce, později ostatním. 
Doporučil cenu 300,- Kč/ks.  
Starosta - informoval o probíhající údrţbě starých světel veřejnou sluţbou. Jakmile budou světla vyčištěna, 
bude moţné zahájit jejich odprodej.  
Návrh usnesení:  
 
I. 97 ZO Rychnov na Moravě schvaluje prodej starých světel VO za cenu nejméně 300,- Kč/ks. Prodej bude 

zveřejněn na úřední desce a webu obce, jakmile budou světla připravena k prodeji.  
Hlasování: pro-     6    proti-   0       zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 

 
Stanovení výše stravného při pracovní cestě zaměstnanců OÚ: 
Starosta poţádal zastupitele o schválení výše stravného pro zaměstnance OÚ. Vzhledem k nový právním 
úpravám platných od 1. 1. 2012 je nutné aby zastupitelstvo schválilo výši stravného při pracovní cestě 
zaměstnanců OÚ. Doporučil stanovení výše stravného dle zákoníku práce §176 odst. 1 dle vyhlášky č. 
429/2011 § 3 a) 76,-Kč, b) 116,-Kč, c) 181,-Kč 
Návrh usnesení: 
  
I. 98 ZO Rychnov na Moravě schvaluje výši stravného pro zaměstnance OÚ Rychnov na Moravě dle 
vyhlášky č. 429/2011 a to v bodu a) ve výši 76,-Kč, v bodu b) ve výši 116,-Kč a v bodu c) ve výši 181,-Kč 
     Hlasování: pro-    6        proti-     0      zdržel-     0 
 Návrh byl schválen 
 
9, diskuse 

 
Autobusová doprava 
Starosta informoval o zaslání připomínek k jízdním řádům, v těchto připomínkách je poţadováno zajíţdění 
autobusů na horní konec obce. Dále informoval zastupitele o iniciativě občanů k problematice 
autobusových spojů a o petici občanů. Dále doporučil občanům aby veškeré stíţnosti na autobusovou 
dopravu přednesli jemu. Toto odůvodnil tím, ţe připomínky k jízdním řádům se podávají prostřednictvím 
obce. Odmítl připomínku pana Špičáka ţe připomínky je třeba odesílat a nejenom o nich mluvit. Připomínky 
k jízdním řádům jsou zasílány dle moţností, které k tomuto dává Pardubický kraj. Starosta dále informoval 
přítomné o odpovědnosti dopravce za dodrţování vydaného jízdního řádu. Protoţe je mu znám problém 



s dodrţováním doby odjezdu autobusu. Je v kontaktu s odpovědným pracovníkem dopravce ČSAD Ústí 
nad Orlicí, kterému všechny tyto skutečnosti sděluje a ţádá nápravu.  
 
Další:  

pí Olosová - dotázala se, jak to vypadá s realizací trafostanice ve spodní části obce.  
Starosta - dle vyjádření projektanta akce se na akci stále pracuje, v současné době je pořádáno o územní 
rozhodnutí a vydání stavebního povolení. Po získání těchto rozhodnutí bude projekt předán investorovi, 
který by měl zahájit výstavbu. Předpokládaná doba výstavby: květen 2012 
pí Olosová - se dále dotázala na vyřešení nástupu do autobusu na zastávce Rychnov dolní. 
Starosta - připomněl tvorbu rozpočtu pro rok 2012, při které byli zastupitelé informováni o záměru 
vybudování nástupních ostrůvků u autobusových zastávek. Tato výstavba bude moţná za příznivých 
klimatických podmínek. Bude provedena v letních měsících.  
 
pí Honsová - tázala se na plánování rozšíření VO v obci.  
Starosta - připomněl, ţe v roce 2011 proběhla akce výměna světel VO. V roce 2012 není počítáno s větší 
investicí do VO. Další investice do VO osvětlení budou moţné aţ v letech příštích. Rozšíření sítě VO je 
podmíněno vybudováním nových sloupů a přivedením elektrické energie k těmto sloupům.  
 
Veřejná sluţba  
Starosta informoval zastupitele o zavedení a výkonu veřejné sluţby. V současné době v obci vykonává 
veřejnou sluţbu 5 občanů naší obce. S výkonem veřejné sluţby je spokojen a prozatím plní jeho 
očekávání. Při zajišťování práce pro veřejnou sluţbu starosta poţádal zastupitele o jejich názor na 
demontáţ a následnou likvidaci starého kotle na tuhá paliva ve sklepě bývalé ZŠ. Tuto likvidaci by provedli 
pracovníci veřejné sluţby za odborného dozoru. Získaný materiál by byl prodán do výkupu sběrných 
surovin. Zastupitelé s tímto souhlasí.  
 
Starosta vyzval občany k další diskusi. Občané neprojevili další zájem.  
 
10. závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, sdělil, ţe příští zasedání by se mělo konat 
v pondělí 19. března. 2012. Poté zasedání zastupitelstva ukončil. 
     

 
 
Jednání ukončeno: 19:17 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Lenka Kylarová                                                                        Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
Zdeněk Sedlák                                      ….................................                   
Boţena Honsová                                   ….................................        
 

 

                                  
 
                  


