
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 
 

 
Zápis 

z I. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 19. 11. 2014, od 18:00 hodin. 
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18,02 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 12. 11. 2014 do 19. 11. 2014.  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), takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Přítomno je 11 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Švehlu a Petra Knoblicha a 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: 

Vyjádření se přítomných občanů: 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

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

I. Volba členů výborů zastupitelstva 
II. Schválení příkazní smlouvy (podání žádosti o dotaci)  

III. Příprava rozpočtu obce pro rok 2015 
IV. Příprava inventarizace majetku obce 

V. Různé (určení zástupce obce v DSO a ost., náplň práce výborů, školská rada, smlouva O2) 
VI. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 15 bylo schváleno. 
 

 
 

 

 



Bod I. Volba členů výborů zastupitelstva: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního 

výboru. 
Byly podány následující návrhy:  

Člen zastupitelstva Petr Švehla navrhl zvolit členem kontrolního výboru Miroslava Sekaninu a Radku 
Judovou. 

Členka zastupitelstva Božena Pospíšilová navrhla zvolit členem finančního výboru Karla Pastýře a 

Moniku Chlupovou. 
Jiné návrhy: 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy kontrolního výboru Miroslava Sekaninu a Radku 
Judovou. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 16 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy finančního výboru Karla Pastýře a Moniku 

Chlupovou. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM I. 17 bylo schváleno. 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního výboru a investičního 

výboru. 
Byly podány následující návrhy:  

Členka zastupitelstva Hana Šmídová navrhla zvolit členem kulturního výboru Hanu Hánovou a Boženu 

Honsovou. 
Člen zastupitelstva Milan Hána navrhl zvolit členem Investičního výboru Petra Švehlu a Marii 

Danielovou. 
Jiné návrhy: 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy kulturního výboru Hanu Hánovou a Boženu 

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

Usnesení č. RNM I. 18 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy investičního výboru Petra Švehlu a Marii Danielovou. 
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 19 bylo schváleno. 
 

Bod II. Schválení příkazní smlouvy (podání žádosti o dotaci) 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem příkazní smlouvy č. 2014078, která řeší podání žádosti o 
dotaci u SFDI na výstavbu chodníků na návsi. V rámci této smlouvy je řešena i organizace výběrového 

řízení a veškeré úkony spojené s proplacením dotace. V případě realizace stavby by byla celková cena 
za tyto služby 38 tis. Kč bez DPH, v případě nezískání dotace bude hrazena pouze část těchto 

prostředků a to ve výši 14 tis. Kč bez DPH.  

O podání této žádosti bylo rozhodnuto již dříve a jsou již nyní prováděny kroky pro získání dotace.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 2014078 s IPI s.r.o., 

podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.  
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 20 bylo schváleno. 

 
 

 



Bod III. Příprava rozpočtu obce pro rok 2015   

Předsedající přednesl zastupitelům návrh příprav rozpočtu obce pro rok 2015, ve kterém doporučuje 

následující postup:  

do 26. 11. 2014 předloží zastupitelé své návrhy, požadavky předloží i jednotlivé složky 

do 01. 12. 2014 bude zhotoven návrh rozpočtu a rozeslán zastupitelům 

04. 12. 2014 pracovní schůzka zastupitelstva 

05. 12. 2014 vyvěšení návrhu rozpočtu pro rok 2015 

22. 12. 2014 schválení rozpočtu obce pro rok 2015            

Jiné návrhy: 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s navrženým postupem přípravy rozpočtu obce pro 
rok 2015. 

do 26. 11. 2014 předloží zastupitelé své návrhy, požadavky předloží i jednotlivé složky 

do 01. 12. 2014 bude zhotoven návrh rozpočtu a rozeslán zastupitelům 

04. 12. 2014 pracovní schůzka zastupitelstva 

05. 12. 2014 vyvěšení návrhu rozpočtu pro rok 2015 

22. 12. 2014 schválení rozpočtu obce pro rok 2015            

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 21 bylo schváleno. 

 

Bod IV. Příprava inventarizace majetku obce 
Předsedající seznámil přítomné s přípravou inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014. Oznámil, že 

připravuje plán inventur, kde je nutné jmenovat tříčlennou HIK a pěti člennou DIK, požádal zastupitele 
o vyslovení jejich zájmu být členy inventarizačních komisí. Přičemž předpokládá, že předsedou HIK 

bude předsedkyně finančního výboru a členy HIK budou tvořit členové finančního výboru.  

Předsedou DIK bude starosta, členové pak tři z řad zaměstnanců obce a jeden člen z řad 
zastupitelstva p. Henzl. 

 
Bod V. Různé (určení zástupce obce v DSO a ost., náplň práce výborů, školská rada, 

smlouva O2) 
 

Určení zástupce obce v DSO a MTJ. 

Předsedající požádal zastupitele o vyjádření jejich zájmu být zástupcem obce v DSO a MTJ, v minulosti 
býval zástupcem obce starosta. 

Jiné návrhy: 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje jako zástupce obce pro jednání, DSO vodovod 

Moravskotřebovska a Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, starostu obce. 
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 22 bylo schváleno. 
 

Školská rada při ZŠ Třebařov 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí školské rady při ZŠ Třebařov, která požádala zastupitelstvo o 
jmenování jednoho člena školské rady a to z řad zastupitelů. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na člena školské rady. 
Byly podány následující návrhy: 

Člen zastupitelstva Milan Hána navrhl zvolit členem školské rady Hanu Šmídovou. 
Jiné návrhy: 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje jako zástupce obce ve školské radě ZŠ Třebařov Hanu 
Šmídovou. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM I. 23 bylo schváleno. 



Smlouva O2 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 05. 06. 1991 ve 

znění dodatku č. 1. Tímto dodatkem se prodlužuje doba nájmu do 30. 06. 2015. Společnost O2 byla již 
dříve seznámena, že ji nebude dále prodlužována smlouva. V současné době je dle informací zástupců 

společnosti O2 pracováno na zajištění stěhování ústředny.  
Předsedající požádal zastupitele o jejich vyjádření a o schválení tohoto dodatku. 

vyjádření: 

Pospíšilová se dotázala, zda obec má s pronájmu nějaký příjem 
-starosta - ano obec obdrží za pronájem částku 2 640,- Kč do konce roku a tu samou částku do 30. 

06. 2015  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor v budově čp. 164 uzavřené dne 05. 06. 1991. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 24 bylo schváleno. 
 

Náplň práce výborů 
Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k návrhu náplně práce jednotlivých výborů zastupitelstva 

obce. 

Finanční a kontrolní výbor 
 plní své povinnosti v a má kompetence dle zákona o obcích a metodického doporučení ministerstva 

vnitra, tyto dokumenty budou předány předsedům těchto výborů. 
 

Kulturní výbor  
 má za úkol zajištění vítání občánků v naší obci, předsedkyně je zástupcem obce pro tuto slavnostní 

chvíli, dále je zástupcem obce pro případné smuteční řeči na rozloučení s našimi občany. Kulturní 

výbor bude mít na starost plánování a zajišťování kulturních akcí pořádaných obcí, bude spolupracovat 
s ostatními pořadateli kulturních akcí v naší obci. Dále bude mít rozhodovací pravomoc při udělování 

finančních příspěvků či darů na jednotlivé kulturní akce pořádané v naší obci. 
Aktivně se bude podílet na kulturním dění v naší obci. 

 

Investiční výbor   
 je poradním orgánem zastupitelstva obce, plní úkoly svěřené zastupitelstvem obce, podílí se na 

přípravě investičních akcí v obci a kontrole jejich provedení. Dále připravuje koncepce rozvoje VO, 
cest, zpevněných ploch pro chodce atd.  

 

Žádné vyjádření. 
 

Pozemkové úpravy v obci 
Předsedající seznámil přítomné s připravovanou pozemkovou úpravou v naší obci. Úprava se bude 

týkat pozemků vedených ve zjednodušené evidenci. Předpokládaný termín realizace pozemkových 
úprav je 04/2015 - 04/2016. 

Vyjádření: 

Pospíšilová se dotázala na umístění plotů mezi sousedy a jak budou řešeny obecní cesty na 
soukromích pozemcích  

- starosta- tuto problematiku bude řešit pozemkový úřad a katastrální úřad při realizaci vyměřování 
Šnajdr se dotázal na sporné hranice a výměry pozemků 

- starosta- tuto problematiku bude řešit pozemkový úřad a katastrální úřad při realizaci vyměřování 

K této věci starosta doplnil, že přednese návrh na nákup hraničních bodů, se kterým by bylo počítáno 
v rozpočtu obce. 

Švehla doporučuje setkání s občany k této problematice a na tomto setkání vysvětlit o co půjde a jaký 
bude postup. 

- starosta - až budou informace k realizaci tak je občanům poskytneme 
 

 

 
 

 



Bod IV - Diskuse 

 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 
 

Zastupitelé 
 

Šnajdr - na obecních stránkách je v zápisech objevuje odkaz na přílohy, které nejsou součástí zápisu 

- starosta - zápis není povinnost zveřejňovat, kompletní zápisy je k nahlédnutí na OÚ 
         - v zápise z 26. zasedání je uvedeno rozhodnutí zastupitelstva obce o podání žádosti o dotaci na 

rozhlas 
- starosta - žádost nebyla podána z důvodu nevypsání dotačního titulu poskytovatelem dotace 

        - jak to vypadá s realizací kanalizace v obci 
- starosta - minulé zastupitelstvo rozhodlo o nepřijetí dotace a o dalším vyčkávání na možné dotace 

 

Knoblich - domnívá se že vybudované zpevněné plochy pro chodce nejsou dobrým řešením, je to 
měkké a když projede kolo zůstává po něm kolej, a stopy po chodcích. Domnívá se že by bylo vhodné 

povrch opatřit penetrací 
- starosta - na zpevněné plochy pro chodce byl použit recyklovaný asfalt a je předpokládáno jeho 

zpevnění vlivem slunečního záření, cena běžného metru této plochy stála 200,- Kč a je evidentní, že 

přispěla k bezpečnosti chodců v místech realizace 
            - kdy bude zastavovat autobus na nové zastávce Rychnov dolní 

- starosta - zastávka se bude moci využívat po schválení příslušnými orgány 
 - navrhuje, aby u každé autobusové zastávky byly vybudovány přechody pro chodce 

- starosta - přechod pro chodce je možno umístit pouze mezi chodníky po obou stranách komunikace, 
v obci nelze z nařízení kraje snížit rychlost vozidel pod 50 km/h a není možné na silnici umístit 

zpomalovací retardéry 

 
Pospíšilová - poukázala na dočasné uzavření pošty v naší obci, obec by měla dát najevo svůj 

nesouhlas a požadovat zajištění provozu pošty 
- starosta - pošta bude uzavřena na 3 dny a poté bude opětovně fungovat, bude zaslán nesouhlasné 

stanovisko odpovědnému pracovníkovi pošty 

 
Občané  

 
Katovský - také se mu nelíbí zpevněná plocha pro chodce, kdo bude financovat chodník od křižovatky 

k f. ZOS 

- starosta - k zpevněné ploše pro chodce bylo již řečeno vše, co se týká projektu na odvodnění a 
výstavbu chodníků na návsi starosta upozornil, že chodník od křižovatky povede k Mateřské škole a to 

že je v blízkosti f. ZOS není důvod proč tento chodník vznikne. Projekt hradí obec, ZOS bude hradit 
část projektu která se nachází v jeho areálu. 

 
Hanák - se dotázal zda jsou prováděny rozbory pitné vody z obecního vodovodu 

- starosta - ano pravidelně se prování a s výsledky jsme seznámeni 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,14 hod. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 11. 2014 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

Ověřovatelé: Petr Švehla    dne ........................................... 

        Petr Knoblich dne ........................................... 
 

Starosta: Milan Hána dne 24. 11. 2014 


