
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 
 

 
Zápis 

z V. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 23. 05. 2015, od 10:00 hodin. 
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 10,05 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 15. 05. 2015 do 23. 05. 2015.  Současně byla zveřejněna na 

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

že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, Pastýř omluven), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Přítomno bylo 74 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Švehlu a Boženu Pospíšilovou, zapisovatelem Josefa 

Henzla. 
 

Vystoupení občanů: 
Katovský Milan: Oznámil přítomným, že do obce pozval pracovníky Úřadu práce na kontrolu. 

 
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. Veřejnoprávní smlouva s MT příspěvek na autobus 
II. Prodej pozemků  
III. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. 
IV. Projekt chodníky a odvodnění návsi 
V. Likvidace odpadních vod v obci 
VI. Různé 
VII. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro 8   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM V. 51 bylo schváleno. 
 



Bod I. Veřejnoprávní smlouva s MT, příspěvek na dopravu 

Předsedající předložil zastupitelům návrh Programu pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2015. 

Tento program musí být vyhlášen pro potřeby schválení veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na 

dopravu autobusové linky Žamberk - Brno. V programu je uvolněna finanční částka, která byla pro 

tento účel vložena do rozpočtu obce pro rok 2015 pod od. par. 22 21 veřejná doprava.  Zveřejnění 

programu je nutností, kterou zavádí novela zákona 250/2000 Sb.  

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyhlašuje „Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce 
Rychnov na Moravě pro rok 2015“, do tohoto programu je vyčleněno 25 tis. Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM V. 52 bylo schváleno. 

 

Bod II.  Prodej pozemků 
Předsedající předložil zastupitelstvu k vyjádření záměr prodeje dvou pozemků ve vlastnictví obce. 

Jedná se o pozemek par. č. 6242 travní porost o výměře 880 m2, dále pozemek par. č. 5244 travní 
porost o výměře 109 m2. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době 06. 05. - 21. 

05. 2015. Žadatelkou o koupi uvedených pozemků je Michaela Němcová, která má v nájmu sousední 

pozemky a pozemek užívá pro pastvu koní.   
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemků par. č. 6242 travní porost o výměře 
880m2 a 6244 travní porost o výměře 109m2 v k.ú. Rychnov na Moravě, cena pozemků je 7,-Kč/m2. 

Celková cena uvedených pozemků je 6.923,- Kč. Kupujícím je Michaela Němcová, nar. 27. 02. 1994, 
bytem Josefská 31, Moravská Třebová. Kupující hradí sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru 

nemovitostí. 
Výsledek hlasování: Pro 8   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM V. 53 bylo schváleno. 

 
 

Bod III. Smlouva o zřízení věcného břemene 
Předsedající předložil návrh na uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene se společností RWE 

GasNet, s.r.o. Věcné břemeno má být zřízeno na části pozemku par. č. 5094, který je ve vlastnictví 

obce. Důvodem je plynová přípojka k novostavbě. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 

NET/OSNM/81/2015 na pozemek par. č. 5094, oprávněným je RWE GasNet, s.r.o. 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM V. 54 bylo schváleno. 

 
 

Bod IV. Projekt chodníky a odvodnění návsi  

Předsedající seznámil přítomné s kladným vyřízením žádosti o dotaci na výstavbu chodníků na návsi. 
Požádal zastupitele o vyjádření k plánované výstavbě a o stanovisko k rozdělení výstavby na dvě etapy 

výstavby. Navrhuje v letošním roce realizovat výstavbu chodníků na návsi a okolo silnice ve směru od 
křižovatky po budovu čp. 55.  

Vyjádření zastupitelů: zastupitelé se shodují na předloženém návrhu realizace 

Vyjádření občanů: žádné 
 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje realizaci výstavby chodníků na návsi a okolo silnice 

ve směru od křižovatky po budovu čp. 55 v roce 2015. Tímto je původní projekt „místní komunikace, 
chodníky a odvodnění“ rozdělen do dvou etap realizace. 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. RNM V. 55 bylo schváleno. 

 

Bod V. Likvidace odpadních vod v obci 
Předsedající vysvětlil přítomným důvod zahájení správních řízení s občany obce, ohledně vypouštění 

odpadních vod. Správní řízení zahajuje a vede vodoprávní úřad MěÚ Moravská Třebová. 
Dále předsedající seznámil přítomné s povinností vlastníka nemovitosti zajistit likvidaci odpadních vod 

z vlastněné nemovitosti. Obec již dříve avizovala možnost zapojení obce do financování řešení 
likvidace odpadních vod. 

Jako řešení likvidace odpadních vod je možnost využít více variant  

1. Výstavbu DČOV (možný příspěvek obce)  
2. Výstavba centrální ČOV a zajištění svážení odpadních vod do této čistírny s tím, že bude v 

budoucnu možnost na tuto čistírnu připojit centrální kanalizaci. 
3. výstavba centrální gravitační kanalizace 

4. výstavba centrální tlakové kanalizace 

Přesedající vyzval nejdříve zastupitele k vyjádření k této problematice.   
Vyjádření zastupitelů:  

Knoblich - nechat zpracovat kalkulace všech variant, možností může být i písková filtrace 
Šnajdr - nechat zpracovat kalkulace všech variant 

Pospíšilová - výstavba DČOV s příspěvkem obce 
Sekanina - výstavba DČOV s příspěvkem obce 

Švehla - ideálním řešením by byla gravitační kanalizace, ale vzhledem k finanční náročnosti (s 

přihlédnutím k rozloze obce a nízkému počtu obyvatel) je tato realizace nereálná. Doporučuji výstavbu 
DČOV s příspěvkem obce 

Šmídová - výstavba centrální ČOV a nákup fekálního vozu, svážet odpadní vody, dolní konec případně 
napojit gravitační kanalizací a v budoucnu pokračovat s výstavbou gravitační kanalizace 

Henzl - DČOV s příspěvkem obce, likvidace odpadních vod je nejlepší tam kde vzniká 

Starosta - pro výběr varianty likvidace odpadních vod nechat zpracovat analýzu možných řešení 
s finančním výhledem na realizaci i následný provoz 

 
Předsedající poděkoval zastupitelům za vyjádření a požádal přítomné občany o jejich názory.     

Vyjádření občanů:  

Přítomní občané se jednotlivě vyjadřovali k možnostem likvidace odpadních vod, přičemž není mezi 
občany jasná shoda nad rozhodnutím o nějaké variantě. 

 
Po debatě občanů i zastupitelů přednesl předsedající následující 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě nechá zpracovat kalkulaci jednotlivých řešení likvidace 

odpadních vod v obci.  
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti  0   Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM V. 56 bylo schváleno. 
   

Bod VI. Různé 

Šnajdr - se dotázal na výsledek výběrového řízení na účetní obce 
- starosta - do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, přičemž jeden splňoval požadavky a byl 

vybrán jako vhodný pro tuto pozici. S uchazečem nebylo prozatím jednáno a není proto zřejmé zda 
tuto práci přijme.   

 
Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

Zastupitelé: žádné 
Občané: žádné 

 



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v   12,10 hod. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 05. 2015 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 
Ověřovatelé:              dne ........................................... 

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

 

 
Starosta: Milan Hána dne  


