
 
Z Á P I S 

z 12. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  
konaného dne 19. 3. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 
Začátek jednání:   18:00    hodin 
Přítomni:   8 
Omluven:  1 ( Sedlák) 
Občané:    8 
Hosté:       0 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Krmela, Milada Olosová 
Zapisovatel: Josef Henzl 
  

 
Zahájení 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Program jednání: 

 

  1, seznámení a schválení programu zasedání 
  2, schválení inventarizace majetku obce k 31.12.2011 
  3, rozpočtové změny 
  4, stanovení zadávacích podmínek pro zateplení byt. domu č.p.55 
  5, nákup malotraktoru 
  6, kanalizace 
  7, různé, došlá pošta, diskuse 
  8, závěr     
 Hlasování: pro- 8           proti- 0           zdržel-  0   
 
 
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá s tohoto 
zasedání následující usnesení: 
 

2, schválení inventarizace majetku obce k 31.12.2011 

Starosta požádal předsedu inventarizační komise aby přednesl zprávu a informoval o výsledku 
inventarizace obce k 31.12.2011 

Návrh usnesení: 
 
III. 100 ZO Rychnov na Moravě schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2011. Tato zpráva 
je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
     Hlasování: pro-  8        proti-  0       zdržel- 0  
 Návrh byl schválen 
 
 

3, rozpočtové změny 

Starosta předložil zastupitelům návrh změny v rozpočtu obce pro rok 2012, jedná se o přesun položek u 
výdajů na MŠ, dříve schválené částky na 5 položkách budou přesunuty pouze na jednu položku a to na 
5331 - příspěvek na činnost. Celková výše výdaje na odd. par. 3111 MŠ zůstává nezměněn tj. 285 000,-Kč   
Návrh usnesení: 
 
III. 101 ZO Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, tato je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
     Hlasování: pro-   8    proti-      0    zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 

4, stanovení zadávacích podmínek pro zateplení byt. domu č.p.55 

Starosta seznámil přítomné se zadávacími podmínkami pro výběr dodavatele na opravu byt. domu č.p. 55. 
Dále doporučil zastupitelstvu jmenovat 3 komisi pro výběr dodavatele. Tato komise zajistí obeslání firem i 



vyhodnocení nabídek. Výsledek, tako komise sdělí zastupitelstvu na příštím zasedání tj. v květnu. 
Návrh usnesení: 
  
III. 102 ZO Rychnov na Moravě jmenuje komisi pro výběr dodavatele na opravu byt. domu č.p. 55 ve 
složení: Nechuta, Švehla, Hána. 
 
     Hlasování: pro-   8      proti-  0        zdržel-   0  
 Návrh byl schválen 
 

5. nákup malotraktoru 

Na pracovní schůzce nedošlo ke sjednocení názorů na způsob nákupu malotraktoru s tím, že se bude 
rozhodovat až po návštěvě veletrhu komunální techniky v Brně  3.4.2012. Starosta doporučuje pověřit 
jednoho člověka, který zpracuje celou agendu spojenou s nákupem malotraktoru. Pan Švehla navrhuje 
jmenování 3 členné komise, která by se nákupem malotraktoru zabývala. Protože byly vzneseny dva 
rozdílné návrhy usnesení bude hlasováno nejdříve o návrhu pana Švehly až poté o návrhu starosty obce. 
 
Návrh usnesení: 
ZO Rychnov na Moravě jmenuje 3 člennou komisy pro zajištění nákupu malotraktoru. 
     Hlasování: pro-   2     proti- 6         zdržel-    0 
Návrh nebyl schválen 
 
Hlasování o druhém návrhu usnesení, který vznesl starosta obce. 
 
Návrh usnesení: 
III. 103 ZO Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k zajištění zpracovatele výběrového řízení na nákup 
malotraktoru s příslušenstvím a uzavření kupní smlouvy s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku na 
požadovaný malotraktor s příslušenstvím.  
     Hlasování: pro-     6   proti- 2         zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 

6. kanalizace 
V měsíci dubnu bude otevřena nová výzva OPŽP, kde můžeme požádat o dotaci na výstavbu kanalizace a 
ČOV. Možná výše získané dotace bude 75 – 80% z uznatelných nákladů výstavby bez DPH. 
Dle projektu je cenová kalkulace na tuto výstavbu 43 384 314,- Kč bez DPH. 
K dofinancování výstavby je možno požádat o půjčku od SFŽP, kde v současné době jsou půjčky 
poskytovány s 2% úrokem. Doba splatnosti je standardně stanovena na 10 let, ale lze požádat i o delší 
splatnost. S přihlédnutím k možnosti získání půjčky od SFŽP je obec schopna dostát závazkům, které 
budou s výstavbou kanalizace spojeny. Starosta připomněl, že likvidace odpadních vod je v povinnosti 
vlastníka nemovitosti. Obec dobrovolnou výstavbou kanalizace v obci pomůže občanům. Poté požádal 
zastupitele o vyslovení názoru k řešení odpadních vod v obci. V diskusi se zastupitelé obce shodli, že chtějí 
pomoci občanům s likvidací odpadních vod. Jako nejlepší způsob je považováno pokračování v projektu 
výstavby kanalizace.  
 
Návrh usnesení: 
III. 104 ZO Rychnov na Moravě podá žádost o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV z programu OPŽP. 
Společně s žádostí o dotaci bude podána i žádost o poskytnutí půjčky od SFŽP na dofinancování výstavby 
kanalizace a ČOV. Podmínkou následné výstavby je získání půjčky od SFŽP na dofinancování akce. 

     Hlasování: pro-     5   proti- 3         zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 
 
Následně starosta požádal zastupitele o pověření k podpisu mandátní smlouvy se společností Ratifico 
s.r.o., která zajistí podání žádosti o dotaci z OPŽP na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Rychnov na 
Moravě. 
 
Návrh usnesení: 
III. 105 ZO Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k podpisu mandátní smlouvy se společností Ratifico 
s.r.o., která zajistí podání žádosti o dotaci z OPŽP na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Rychnov na 
Moravě. 
     Hlasování: pro-     5   proti-  3       zdržel-    0 
 Návrh byl schválen 



 
 
 
7, různé 
Hana Šmídová - požadavek na nákup travního traktoru 
Paní Šmídová požaduje okamžité zakoupení travního traktoru, který má sloužit pro sekání fotbalového 
hřiště, s tímto výdajem bylo počítáno v rozpočtu obce.  
Starosta upozornil, že od počátku počítal s nákupem tohoto stroje po realizaci a nákupu lesní techniky. Na 
lesní techniku bude přijat nový pracovník a ten bude mít v náplni práce i obsluhu travního traktoru. 
 
Paní Šmídová trvá na svém požadavku a proto vznesla následující návrh usnesení: 
III. 106 ZO Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce nákupem travního traktoru v hodnotě nejvýše 
60 000,- Kč v době do 10. dubna 2012. 
     Hlasování: pro-     6   proti-  2       zdržel-  0 
 Návrh byl schválen 
 
Hana Šmídová - požadavek na výměnu vodoměru 
Paní Šmídová informovala zastupitele o prasklém vodoměru na fotbalovém hřišti. Tento vodoměr prasknul 
zřejmě v důsledku velkým mrazů. A z tohoto důvodu žádá obec o uhrazení výměny vodoměru. 
Starosta poukázal na nedostatečné zajištění vodoměrné šachty ze strany fotbalového oddílu a proto 
požaduje, aby výměnu vodoměru uhradil fotbalový oddíl ze svého rozpočtu.  
 
Paní Šmídová trvá na svém požadavku, a proto vznesla následující návrh usnesení: 
ZO Rychnov na Moravě schvaluje financování výměny vodoměru na fotbalovém hřišti z rozpočtu obce.  
     Hlasování: pro-   3   proti-  5       zdržel-    0 
 Návrh nebyl schválen 
 
Pospíšil Luboš (SDH) - upozornil na nutnost provézt technickou kontrolu u hasičského vozu, která je 
údajně prošlá od listopadu roku 2011. 
Starosta požádal zástupce SDH o setkání na kterém budou společně tento problém řešit. 
 
Hana Šmídová - revize dětského hřiště 
Paní Šmídová vznesla dotaz na starostu, zda je plánována revize dětského hřiště v roce 2012. 
Starosta odpověděl, že revize je potřebná každoročně a proto i v tomto roce bude provedena. 
Předpokládaný termín během jarních měsíců. 
 
Starosta obce pověřil předsedu finančního výboru provedením kontroly a vyúčtování finančních 
prostředků, které obec poskytla fotbalovému oddílu v roce 2011. O výsledku této kontroly podá 
předseda finančního výboru zprávu na příštím zasedání zastupitelstva obce. 
 
Starosta vyzval občany k další diskusi. Občané neprojevili zájem.  
 
10. závěr 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, sdělil, že příští zasedání by se mělo konat 
v květnu 2012. Poté zasedání zastupitelstva ukončil. 
     
 
 
Jednání ukončeno: 20,15hodin 
 
 
                    Josef Henzl                                                                          Milan  Hána                                  
                    zapisovatel                                                                           starosta obce 
 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
Pavel Krmela                                     ….................................                   
Milada Olsová                                   ….................................        
 

                    



Obec Rychnov na Moravě 

569 34  Rychnov na Moravě č.p. 63 

IČO: 00 277 312 DIČ: CZ00277312 
 

Rozpočtová změna č.1/2012 

 

Změna ve výdajové části rozpočtu obce pro rok 2012: 

Jedná se o změny částek položek u PO MŠ, celkový výdaj pro PO MŠ zůstává ve schválené 

výši tj. 285 tis. Kč.  

Podrobný přehled změn: 

Odd. par.      položka    částka v Kč 

31       11           5154           - 140 000,- 

31       11           5162               - 1 500,- 

31       11           5169               - 3 000,- 

31       11           5171             - 30 000,- 

31       11           5331          + 174 500,- 

31       11            MŠ               285 000,- 

 

Tato rozpočtová změna byla schválena zastupitelstvem obce na 12. zasedání konaném dne  19. 3. 2012, 

usnesením č. III.101. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Milan Hána 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

Bankovní spojení : ČS a.s. Svitavy, č. účtu : 1283450339/0800 

IČO: 00277312, DIČ : CZ00277312 

Telefon : 461 100 455, 733 121 966 

e-mail : info@rychnovnm.cz, starosta@rychnovnm.cz 

www.rychnovnm.cz 

 

mailto:info@rychnovnm.cz
mailto:borovcovas@rychnov-cz.cz
http://www.rychnovnm.cz/

