
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 
 

Zápis 
z XI. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 24. 02. 2016, 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 pozvánka na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem 

po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 02. 2016 do 24. 02. 2016.  Současně byla zveřejněna na „elektronické 

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

přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, Šnajdr omluven, Švehla se 
dostaví v průběhu), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno bylo 14 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Petr Knoblich a Boženu Pospíšilovou, zapisovatelem Josefa Henzla. 
 

Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou členům zastupitelstva 
a v souladu s informacemi zveřejněnými na úředních deskách.  

 
Návrhy na doplnění zastupitelů: žádné 

Vyjádření se přítomných občanů: žádné 
Předsedající přečetl návrh usnesení a dal hlasovat o schválení programu. 

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

I. Prodej a směna pozemků 
II. Zpráva finančního výboru 
III. Inventarizace majetku obce 
IV. Výsledek místního referenda 
V. Došlá pošta 
VI. Různé 
VII. Závěr  

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XI. 105  bylo schváleno. 
 

Před projednáním bodu se dostavil zastupitel P. Švehla a od té doby pokračuje zasedání s 8 zastupiteli. 
Bod I.  Prodej a směna pozemků 

Předsedající předložil zastupitelům návrhy na prodej a směnu pozemků vlastněných obcí. 

1) Prodej pozemků par. č. 5005/4 a 5005/3 o celkové výměře 243m2 za 7,-Kč/m2, pozemky vznikly na základě 
GP 758-008/2016. Uvedené pozemky byly již jednou předmětem prodeje, původní GP č. 734-342/2015 ovšem 

pozemky přiřazoval k parcele, kterou vlastní kupující, ale vzhledem k tomu, že kupující svůj pozemek nabyli na 



základě jiného právního vztahu, nebylo možné tento prodej uskutečnit. Předsedající požádal zastupitele o 

schválení zrušení původního usnesení a schválení nového usnesení. Kupujícím jsou manželé Knoblichovi. 
Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě ruší své usnesení ze dne 14. 11. 2015 č. RNM VIII. 86. 

 Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XI. 106  bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví obce, vzniklých GP č. 758-
008/2016, par. č. 5005/4 o výměře 55m

2 
a par. č. 5005/3 o výměře 188m

2
 za cenu 7,-Kč/m

2
, kupujícím budou 

manželé Alena a Petr Knoblichovi Rychnov na Moravě čp. 120, cena pozemků je 1.701,- Kč, kupující dále 
hradí náklady na geometrický plán, sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XI. 107 bylo schváleno. 

 

2) Prodej pozemku par. č. 7052/2 o výměře 356m2, vzniklého na základě GP č. 752-510/2015 a to za cenu 
25,- Kč/m2. 

Jedná se prodej části pozemku vlastněného obcí, prodávaná část pozemku se nachází v oplocení vodojemu 
vlastněného f. ZOS. Tato část pozemku je v oplocení vodojemu od jeho doby výstavby a proto obec touto 

částí pozemku již řadu let nedisponuje. Cena je stanovena na 25,- Kč protože se jedná o pozemek skutečně 

zastavěný i když v katastru vedený jako ostatní plocha.  
Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: zastupitelé ve společné debatě řešili jak bude zajištěna průjezdnost cesty 
Vyjádření občanů: Katovský - neprodávat 

 

Poté přednesl 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce vzniklého GP č. 752-
510/2016, par. č. 7052/2 o výměře 356m

2 
 za cenu 25,-Kč/m

2
, kupujícím bude f. ZOS Rychnov na Moravě 

s.r.o., cena pozemku je 8.900,- Kč, kupující dále hradí náklady na geometrický plán, sepsání smlouvy a vklad 
smlouvy do katastru nemovitostí. 

 Výsledek hlasování: Pro  4  Proti 4 (Šmídová, Pospíšilová, Švehla, Pastýř)  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XI.   Nebylo schváleno. 

 
3) Předsedající seznámil přítomné se záměrem směny pozemků, kde by se jednalo o směnu mezi obcí a f. 

ZOS. Touto směnou by obec získala tři pozemky o celkové výměře 64.284m2 a naopak by převedla na f. ZOS 

31 menších pozemků o celkové výměře 63.791m2. Obec by touto směnou získala pozemky navazující na lesní 
komplex na hranici katastru u obce Trpík, tyto pozemky by v budoucnu byly zalesněny a ucelil by se tak lesní 

komplex, pozemky nabízené obcí jsou součástí pachtovní smlouvy uzavřené s f. ZOS, jsou to tedy pozemky 
obhospodařované k zemědělským účelům. 

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.  
Vyjádření zastupitelů: Henzl - zachovat cestu na hranici katastru u Mladějova, Švehla - poukázal na odlišné 

druhy pozemků obec nabízí převážně ornou půdu a získá travní porost, Pastýř se přidal k názoru P. Švehly, 

ostatní se nevyjádřili.  
Vyjádření občanů: Hanák - f. ZOS hospodaří jinak než jsme byli zvyklí a při jejich orbě dochází k přiblížení až 

k domům.  
Poté přednesl 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi obcí Rychnov na Moravě a 
f. ZOS Rychnov na Moravě s.r.o., kterou obec Rychnov na Moravě převádí na f. ZOS Rychnov na Moravě 
s.r.o. pozemky par. č. 6368,6412,6469,6505,6518,6551,6561,6569,6593,6543,6624,6693,6700,6720,6738, 
6742,6748,6796,6799,6809,6814,6818,6822,6830,6845,6851,6865,6871,6937,6947,6951 o celkové výměře 
63.791m

2
 vše v k.ú. Rychnov na Moravě, a f. ZOS Rychnov na Moravě s.r.o. převádí na obec Rychnov na 



Moravě pozemky par. č. 6429,6432,6500 o celkové výměře 64.284m
2
 vše v k.ú. Rychnov na Moravě.  

 

 Výsledek hlasování: Pro 3  Proti  4 (Šehla, Pastýř, Pospíšilová, Henzl) Zdrželi se 1 (Šmídová) 

Usnesení č. RNM XI. Nebylo schváleno. 
 

Předsedající požádal zastupitele o vyjádření, zda může provézt nabídku směny pozemků se společností Agrona 
Staré Město, přičemž upozornil, že se jedná o úplně stejný případ směny a důvod směny jako tomu bylo 

v případě právě neschválené směny pozemků s f. ZOS Rychnov na Moravě s.r.o.   

Vyjádření zastupitelů: zastupitelé se směnou pozemků se společností Agrona souhlasí. 
 

Bod II. Zpráva finančního výboru 
Předsedající požádal předsedkyni finančního výboru o seznámení s výsledkem kontrol provedených finančním 

výborem. 

Předsedkyně výboru přednesla zastupitelstvu zprávu z provedených kontrol. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí předloženou zprávu finančního výboru.  
Výsledek hlasování: Pro  8 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XI. 108 bylo schváleno. 

 
Bod III. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 

Předsedající předložil inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku obce. Zpráva byla včetně 
srovnávací tabulky zaslána zastupitelům. Při inventarizaci byly zjištěny rozdíly u majetku ve výpůjčce MŠ, kde 

se dle sdělení paní ředitelky se jedná o majetek vyřazený z důvodu nefunkčnosti. Celková částka vyřazeného 

majetku je 102 026,50 Kč. Předsedající doporučil schválit vyřazení tohoto majetku. 
 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0   
Usnesení č. RNM XI. 109 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vyřazení části majetku vedeného na podrozvahovém účtu 

909 ve výpůjčce MŠ a to v hodnotě 102 026,50 Kč, podrobný seznam vyřazeného majetku je přílohou zápisu. 
Majetek bude účetně vyřazen k 31. 03. 2016. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM XI. 110 bylo schváleno. 

 

Bod IV. Výsledek místního referenda 
Předsedající seznámil přítomné s výsledky místního referenda konaného v sobotu 20. 02. 2016. Referendum 

bylo platné a výsledek je pro zastupitelstvo obce závazný. Výsledek referenda byl vyhlášen vyvěšením na 
úřední desce obce. Dále upozornil občany, že výsledkem referenda nejsou zbaveni povinnosti likvidace 

odpadních vod s souladu se zákonem, do doby dokončení výstavby kanalizace v obci. 
Vyjádření zastupitelů: Švehla - upozornil na nutnost připojení maximálního možného počtu nemovitostí v obci, 

toto je nutné pro získání dotace 

Vyjádření občanů: nepublikovatelné výkřiky M. Katovského 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí výsledek místního referenda konaného 20. února 

2016. 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. RNM XI. 111 bylo schváleno. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k oslovení projektanta Ing. Pravce s žádostí o 
podání cenové nabídky na zajištění projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení, s uvedením termínu 

dokončení těchto prací. 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti  0 Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM XI. 112 bylo schváleno. 

 
Bod V. Došlá pošta 

Předsedající předložil k projednání doručené žádosti. 
 

Žádost o příspěvek pro Salvii Svitavy 
Předsedající předložil obdržený dopis se žádostí o příspěvek pro charitativní společnost Salvie Svitavy. 

Zastupitelé se shodují na podpoře tohoto druhu pouze oblastní charitě Moravská Třebová. 

 
Nabídka koupě nemovitosti - realitní kancelář MOZAIKA se obrátila na obec s nabídkou prodeje 

nemovitosti, u které má obec jakožto vlastník pozemku předkupní právo. Jedná se o nemovitost čp. 138. 
Předsedající požádal přítomné o vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: shodné vyjádření se souhlasem vzdání se předkupního práva 

Vyjádření občanů: žádné 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě se vzdává svého předkupního práva na koupi nemovitosti čp. 138 
v obci Rychnov na Moravě. 

Výsledek hlasování: Pro 8   Proti 0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. RNM XI. 113 bylo schváleno. 

 

Žádost o souhlas s použitím obecního symbolu 
Okresní sdružení hasičů Svitavy, žádá obec o souhlas k použití obecního znaku, pro umístění na připravovaný 

prapor OSH Svitavy. 
Vyjádření zastupitelů: souhlasná shoda 

Vyjádření občanů: žádné 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě uděluje souhlas OSH Svitavy k použití znaku obce Rychnov na 

Moravě, pro umístění na připravovaném praporu OSH Svitavy.  
Výsledek hlasování: Pro 8   Proti  0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XI. 114 bylo schváleno. 

  
Bod VI. Různé 

Dění v obci: 
Dokončení chodníků na návsi, předpokládaný termín zahájení začátkem března. 

Práce na budování lesních cest, příprava závor na lesní cesty, prořezávka lesního porostu. 
Práce na vybudování nových vrat do garáže hasičské zbrojnice. 

Informace o pracovnících obce zařazených jako VPP. 

 
DSO 

Předsedající seznámil přítomné s nařčením, kterého se dopustila ředitelka svazku obcí SV Moravskotřebovska 
vůči jeho osobě. Jednalo se o údajné tvrzení k výši vodného. Předsedající požádal přítomné informátory p. 

Borovcové, aby informace předávali tak jak zazněli na zasedání. Dále oznámil, že se proti výrokům bude 

bránit.    
 

MŠ 
Obec vypsala konkursní řízení na ředitele/ředitelku MŠ, současná ředitelka MŠ podala výpověď a k 31. 3. 2016 

ve funkci končí. 
 

Diskuse 

Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi. 
Zastupitelé - žádný příspěvek do diskuse 

 



Občané - M. Katovský sdělil, že má uzavřenou dohodu s ředitelem ÚP Svitavy a pracovníky VPP bude 

sledovat, jakmile se mu nebude zdát jejich náplň práce v pořádku, hned to nahlásí. Dále sdělil, že bude chodit 
po potoce a bude hlásit vypouštění odpadních vod. Kanalizace mohla být už dávno hotová. 

 
 

Po ukončení debaty se předsedající dotázal, zda má ještě někdo příspěvek do diskuze.   

Nikdo se do diskuze již nepřihlásil. 
 

Bod VII. Závěr 
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, nejdéle 

však do konce dubna 2016 a poté zasedání zastupitelstva v 19:30 hod. ukončil. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

3) Inventurní soupis 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 02. 03. 2016 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 
Ověřovatelé:              dne ........................................... 

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

 

Milan Hána - starosta obce 


