
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 
 

 
Zápis 

Ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 31. 08. 2015, od 18:00 hodin. 
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:05 hodin starostou obce Milanem Hánou („dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 08. 2015 do 31. 08. 2015.  Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 

že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, omluveni Sekanina, 

Pospíšilová, Švehla), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Přítomno bylo 27 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Karla Pastýře a Václava Judu, zapisovatelem Josefa Henzla. 

 
Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Návrhy na doplnění: žádné 
Vyjádření se přítomných občanů: žádné 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 

I. Výstavba chodníků 
II. Aktualizace programu obnovy venkova (POV) 
III. Smluvní vztahy 
IV. Pronájem zemědělských pozemků  
V. Žádost MŠ 
VI. Plnění rozpočtu, rozpočtová změna 
VII. Souhlas s dělením a prodejem pozemků 
VIII. Různé 
IX. Stížnosti a podněty Milana Katovského 
X. Závěr  

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti  0   Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM VII. 69 bylo schváleno. 

 



Bod I.  Výstavba chodníků 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem veřejné zakázky na výstavbu chodníků. Do veřejné 

zakázky se přihlásila pouze jedna společnost a to Hroší stavby Morava a.s., protože společnost splňuje 

všechny požadavky byla vyhodnocena jako vhodný uchazeč a komisí bylo schváleno uzavření smlouvy 

s touto společností. Celková cena díla je 1.813.174,98 Kč vč. DPH, v ceně je kompletní výstavba což 

zahrnuje uznatelné i neuznatelné výdaje stavby chodníků a autobusových zastávek. Termín zahájení 

byl ve smlouvě 01. 08. 2015 a termín dokončení je stanoven nejpozději do 30. 11. 2015. Zhotovitel 

požádat o posunutí termínu zahájení výstavby na 29. 09. 2015, termín ukončení zůstane bez změny.  

Předsedající požádal zastupitele o schválení smlouvy i dodatku. 

Vyjádření zastupitelů:   

Vyjádření občanů:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o dílo č. 0012015. 
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti 0   Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM VII. 70 bylo schváleno. 

 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 0012015. 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení č. RNM VII. 71 bylo schváleno. 

 
Dále požádal předsedající přítomné o vyjádření k možnosti dozoru stavby.  

Vyjádření zastupitelů: pět přítomných zastupitelů se shodlo na výkonu stavebního dozoru vlastními 

silami, pouze p. Henzl poukázal na nutnost vzdělání ve stavebním oboru a navrhl nějakého externistu. 

Starosta navrhl pověřit dozorem investiční výbor.  

Vyjádření občanů: žádné           

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje stavebním dozorem na realizaci stavby chodníků a 
autobusových zastávek investiční výbor. 

Výsledek hlasování: Pro  5   Proti 1 (Henzl)  Zdrželi se  0 
Usnesení č. RNM VII. 72 bylo schváleno. 

 

Bod II.  Aktualizace POV 
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh na aktualizace POV pro další období, z důvodu 

administrativy doporučuje v programu i nadále žádat o dotaci na úroky z úvěru na výstavbu bytových 
domů.  

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje aktualizaci č. 2 POV obce Rychnov na Moravě, a 
schvaluje záměr obce žádat o dotace na úroky z úvěru z programu POV pro rok 2016 a následně i pro 
roky 2017 -2019 

 Výsledek hlasování: Pro 6   Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VII. 73 bylo schváleno. 

 
 

Bod III.  Smluvní vztahy 
Předsedající předložil návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření 

v lesích z rozpočtu PK. Žádost byla zaslána a schválena na výsadbu stromů v celkové výši 22.704,- Kč 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 

 
 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy č. OŽPZ/15/22829. 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0   Zdrželi se 0  
Usnesení č. RNM VII. 74 bylo schváleno. 

 
Bod IV.  Pronájem zemědělských pozemků  
Předsedající požádal přítomné u vyjádření k pronájmu obecních pozemků pro zemědělskou činnost, 

jedná se o cca 53 hektarů půdy. V současné době jsou uzavřeny pachtovní smlouvy na aktuální 
hospodářský rok, výše pachtovného byla stanovena na 2.000,- Kč za hektar půdy. Nyní by se měly 

uzavřít smlouvy na delší období a stanovit cena pachtu. Investiční výbor doporučuje uzavření smluv na 
dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou, a výši pachtovného 3.000,- Kč za hektar půdy.  

Vyjádření zastupitelů: z debaty vyplynula shoda s návrhem s tím, že cena pachtu se bude moci 
aktualizovat po 5 letech   

Vyjádření občanů: žádné  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje záměr uzavření pachtu na obhospodařované 
pozemky, pacht bude uzavřen na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou, výše pachtovného se 

stanovuje na 3.000,- Kč za hektar půdy, novou výši pachtovného bude možné schválit po 5 letech 

pachtu.    
Výsledek hlasování: Pro   5     Proti   0    Zdrželi se  1 (Pastýř) 

Usnesení č. RNM VII. 75 bylo schváleno. 
 

Bod V.  Žádost MŠ 
Předsedající seznámil přítomné s žádostí MŠ o navýšení rozpočtu pro rok 2015 o investice do oprav ŠJ 

a MŠ v celkové výši 107.415,- Kč. Opravy již byly provedeny, starosta se o jejich provádění dozvěděl 

pouze od pracovníků VPP. Žádost navýšení rozpočtu obdrželi všichni zastupitelé, a proto je 
předsedající požádal o vyjádření. Doporučuje pověření investičního výboru k provedení kontroly 

provedených prací a předložení zprávy na příštím zasedání.  
Vyjádření zastupitelů: K. Pastýř poukázal na chybějící komunikaci s MŠ a řekl, že je to škoda, jinak 

souhlasí s pověřením investičního výboru 

Starosta doplnil, že určité činnosti spojené s opravami by mohli vykonat pracovníci na VPP a neví proč 
to tak bylo. 

Ostatní zastupitelé také souhlasí s pověřením investičního výboru ke kontrole.   
Vyjádření občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje investiční výbor ke kontrole provedených prací v MŠ 

a podáním zprávy zastupitelstvu na příštím zasedání. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0    Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM VII. 76  bylo schváleno. 
   

Bod VI.  Plnění rozpočtu obce v roce 2015 a RZ č. 2/2015 

Předsedající seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce k 31. 07., kdy konstatoval, že rozpočet je 
plněn dle předpokladu. K uvedenému datu obec v příjmové části obdržela 8.909.420,- Kč a ve 

výdajové části vydala celkem 7.980.906,- Kč. 
Dále byl předložen návrh rozpočtové změny č. 2, která počítá se změnou rozpočtu v celkové výši 

příjmů  2.497.800,- Kč a výdajů 2.513.883,- Kč.  

Vzhledem k tomu, že tato RZ byla v plném znění přednesena až na zasedání a zastupitelé ji neměli 
v příloze pozvánky na zasedání se tento bod přesouvá na příští zasedání. 

Vyjádření zastupitelů: zastupitelé souhlasí s přesunutím bodu na příští jednání 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Bod VII. Souhlas s dělením a prodejem pozemků 

Předsedající předložil zastupitelům k vyjádření žádost p. Knoblicha p. Žáčka o odkup části obecních 

pozemků.   
Vyjádření zastupitelů: p.Knoblich svoji žádost o odkup potvrdil a nijak nedoplnil 

Vyjádření občanů: žádné 



Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí se zveřejnění záměru prodeje pozemků dle 

předloženého návrhu GP. Prodejní cena pozemků bude 7,- Kč/m2. 
Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VII. 77 bylo schváleno. 
  

Bod VIII. Různé 

 
Žádost farnosti o příspěvek na adventní koncert. 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Římskokatolické farnosti Rychnov na Moravě o příspěvek na 
uspořádání adventního koncertu. Sdělil, že obec může poskytnout příspěvek dle žádosti a nebo 

koncert uspořádat v rámci oslav výročí obce.  
Vyjádření zastupitelů: zastupitelé se shodli na zahrnutí adventního koncertu do oslav obce 

Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uspořádání adventního koncertu v kostele Sv. 
Mikuláše. 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VII. 78 bylo schváleno. 
   

Výsadba zeleně 
Obec obdržela akceptaci žádosti o dotaci na výsadbu zeleně na návsi a okolo hřbitovní zdi. V současné 

době je očekáváno rozhodnutí o přidělení dotace. Pokud bude dotace přidělena, realizace by se mohla 
uskutečnit ještě v tomto roce. 

  

Účetní obce 
Předsedající oznámil přítomným, že obec vyhlásila výběrové řízení na pozici účetní obce, první řízení 

nebylo úspěšné, a proto se vyhlásilo druhé, ze kterého vzešla vhodná kandidátka. Tato nabídku obce 
přijala a je již v pracovním poměru.  

 

Oznámení KÚ o dokončení obnovy katastrálního operátu - les 
Katastrální úřad ukončil digitalizaci lesních pozemků, výsledky digitalizace včetně srovnávacích tabulek 

jsou k nahlédnutí na OÚ nebo na stránkách ČUZK. 
 

JPÚ v intravilánu a mapování 

Předsedající připomněl, že v obci probíhají JPÚ a digitalizace intravilánu obce, v této souvislosti se 
v obci pohybují dvě komise pro zjišťování hranic a pracovníci geodetické firmy pro zaměření zjištěných 

hranic.  
  

Oprava místní komunikace 
Předsedající seznámil přítomné s prováděnými pracemi na opravách a údržbě místních komunikací.  

 

Pošta- nová provozní doba pro veřejnost 
Byla představena nová provozní doba místní pobočky České pošty. Tato změna bude od 01. 09. 2015, 

bude zajištěna jednou pracovnicí, která bude obsluhovat poštu v Rychnově a Mladějově. Provozní 
doba není zcela ideální, ale pošta bude otevřena 5 dní v týdnu.  

Šmídová - provozní doba pošty nabude vyhovovat pracujícím a proto by bylo vhodné alespoň v jeden 

den její prodloužení, nebo otevření na 2 hodiny v sobotu. 
 

Diskuse 
 

Špičák - se dotázal jak dlouho bude trvat oprava pumpy u prodejny jednota, ve studni byla vždy 
kojenecká voda 

- starosta - na opravě všech pump se pracuje, je složitější nákup náhradních dílů, při demontáži jsme 

očekávali rychlejší průběh oprav, ale bohužel se návrat pump prodloužil, věřím v brzké zprovoznění.  
 

 



Bod. IX. Stížnosti a podněty Milana Katovského 

Předsedající seznámil přítomné s problematikou stížností p. Katovského a poté mu dal prostor jeho 

vyjádření.  
Předsedající přítomným sdělil, k jakým kontrolám došlo a jaký byl výsledek těchto kontrol. Přítomní 

byli seznámeni s vytknutými nedostatky i s jejich nápravou. Dále předsedající sdělil četnost kontrol 
z ÚP a inspektorátu práce na základě udání, ke kterým se již dříve přihlásil Milan Katovský. Situace je 

již neúnosná i pro pracovníky obce, kteří podali zaměstnavateli stížnost na obtěžování při své práci, 

kdy jsou pod neustálým dohledem M. Katovského a dokonce jsou při práci i foceni. 
 

Katovský: 
na obec přijde ještě jedna kontrola z ministerstva vnitra 

Není pravda, že zaměstnance sleduji, naopak se bojím chodit po vesnici. 
Zaměstnanci pracují u občanů, kteří nejsou sociální případy a jsou placeni ze státních peněz. 

 

Z vystoupení stěžovatele není možné více doplnit, protože se jednalo pouze o emotivní výkřiky a slovní 
napadání starosty obce.  

 
Vyjádření zastupitelů: Šmídová - nevidím problém se zaměstnanci obce ani s jejich prací, v nedávné 

době jsem s jedním ze zaměstnanců hovořila. Jednalo se o pracovníka z jiné obce a ten mi sdělil, že je 

v naši obci jako zaměstnanec VPP spokojen, a protože může porovnat, tak mi řekl, že takto dobře to 
nikde jinde nefunguje.   

  
Vyjádření občanů: 

pí. Křenková - upozornila přítomné a oznámila tímto své znepokojení nad činy Milana Katovského, 
který prostřednictvím svého bratra Jana sleduje zákazníky hospody sedící v altánku a odposlouchává 

je.  

 
 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání bude svoláno dle potřeby, 
následně ukončil zasedání zastupitelstva v 19:28 hod. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 07. 09. 2015 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 
Ověřovatelé:              dne ........................................... 

 
              dne ........................................... 

 

 
 
Milan Hána - starosta obce 


