
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 
 

 
Zápis 

z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. 
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18,01 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. 12. 2014 do 22. 12. 2014.  Současně byla zveřejněna na 

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

že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Přítomno je 14 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Karla Pastýře a Boženu Pospíšilovou 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: Šnajdr navrhnul přesunutí původního bodu VIII. (jednací řád) na příští zasedání 

Vyjádření se přítomných občanů: 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu ve znění návrhu p. Šnajdra 

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

I. Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2015 
II. Smluvní vztahy 
III. Rozpočtová změna 
IV. Prodej a nákup pozemků 
V. Stanovení stočného pro rok 2015 u domů dotčených stočným 
VI. Informace o výši vodného pro rok 2015 
VII. Stanovení výše poplatku za KO a psa 
VIII. Různé (stanovení ceny paliva, redakční rada RL) 
IX. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 1  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM II. 25 bylo schváleno. 



Bod I. Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2015 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce, tak jak byl zveřejněn na úřední desce a 

elektronické úřední desce obce. Rozpočet počítá s realizací výstavby chodníků na návsi, další budování 

lesních cest, příspěvkem na dopravu žáků ZŠ i autobusové linky Žamberk - Brno. Dále je v rozpočtu 

počítáno s výstavbou dvou nových autobusových čekáren (okály, křižovatka), rozšířením sítě 

veřejného osvětlení aj. Rozpočet obce je sestaven jako přebytkový s předpokládaným přebytkem 120 

tis. Kč.  

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přebytkový rozpočet obce pro rok 2015, příjmy 
v celkové výši 9.514.800,- Kč, výdaje v celkové výši 9.394.800,- Kč, přebytek ve výši 120.000,- Kč 

bude tvořit rezervu rozpočtu. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM II. 26 bylo schváleno. 

 
Bod II.  Smluvní vztahy 

Předsedající předložil zastupitelům k vyjádření a ke schválení 4 smlouvy o finančním příspěvku 
z rozpočtu obce a smlouvu na likvidaci komunálního odpadu. Předsedající pořádal přítomné o jejich 

vyjádření k těmto návrhům. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

č. I.2015, kde příjemcem je MŠ Rychnov na Moravě a touto smlouvou se poskytuje 282.200,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM II. 27 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
č. II.2015, kde příjemcem je SDH Rychnov na Moravě a touto smlouvou se poskytuje 15.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM II. 28 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

č. III.2015, kde příjemcem je Myslivecký spolek Rychnov na Moravě a touto smlouvou se poskytuje 
15.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM II. 29 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

č. IV.2015, kde příjemcem je Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě a touto smlouvou se 
poskytuje 10.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM II. 30 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o provádění sběru, svozu a 

likvidaci komunálního odpadu č. KO/2014/09./P. 
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM II. 31 bylo schváleno. 

 



Bod III. Rozpočtová změna 

Předsedající přednesl návrh úpravy rozpočtu obce pro rok 2014 a to rozpočtovou změnou č. 3/2014, 

vlivem této rozpočtové změny se upravuje rozpočet dle skutečností a předpokladu pro příjem a výdej 
koncem roku 2014. Touto RZ se navyšují příjmy o 1.017.550,- Kč a výdaje o 209.100,- Kč, v celkovém 

součtu to znamená předpoklad navýšení přebytku o 808.450,- Kč. Skutečnost bude známa až po 31. 
12. 2014 k tomuto datu bude taky provedena poslední již dílčí rozpočtová změna, kterou provede 

starosta ve své kompetenci. Předsedající vyzval přítomné k vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje RZ 3/2014, která je nedílnou součástí zápisu. 
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM II. 32 bylo schváleno. 

 
Bod IV. Prodej a nákup pozemků 

Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným záměrem prodeje pozemků ve vlastnictví obce, tento 
záměr byl projednán investičním výborem. Jedná se o záměr prodeje pozemku par. č. 7053 o výměře 

1594m2 za cenu 7,-Kč/m2, kdy kupující hradí sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru. 

O tento pozemek má zájem Ing. Jan Nechuta. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 7053 o výměře 1594m2, 

cena je stanovena na 7,- Kč/m2, kupující hradí náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do 

katastru nemovitostí. Kupujícím je Ing. Jan Nechuta, Rychnov na Moravě 46. 
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM II. 33 bylo schváleno. 
 

Dalším zveřejněným záměrem prodeje je pozemek se stavbou vzniklí na základě geometrického plánu 

č. 670-473/2014 pozemek par. č. 126/6 o výměře 162m2 za cenu 50,- Kč/m2. Jedná se o narovnání 
vlastnických vztahů k pozemku se stavbou v areálu budovy bývalé školy. Zveřejněný záměr řeší prodej 

části pozemku se stavbou, kterou užívá f. ZOS Rychnov na Moravě s.r.o. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 126/6 o výměře 162m2, 
vzniklého na základě geometrického plánu č. 670-473/2014 cena je stanovena na 50,- Kč/m2, kupující 

hradí náklady na zhotovení geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. Kupujícím je ZOS Rychnov na Moravě s.r.o. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM II. 34 bylo schváleno. 
 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem odkupu pozemků ve vlastnictví f. ZOS Rychnov na Moravě 
s.r.o.  Jedná se o pozemek ve dvoře domu čp. 166 vzniklí na základě geometrického plánu 670-

473/2014 par. č. 4088/2 o výměře 20m2 za cenu 7,- Kč/m2, a dva pozemky vedené ve zjednodušené 

evidenci par. č. 1108/2 o výměře 4m2 a 1110/1 o výměře 298m2 za cenu 7,- Kč/m2. Tyto pozemky 
jsou dotčeny projektem plánovaného chodníků a místní komunikace k MŠ. Na tyto pozemky je 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.                
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemku par. č. 4088/2 o výměře 20m2, 

vzniklého na základě geometrického plánu č. 670-473/2014 cena je stanovena na 7,- Kč/m2, dále 

pozemku ZE 1108/2 o výměře 4m2 a pozemku ZE 1110/1 o výměře 298m2 za cenu 7,- Kč/m2 , kupující 
hradí náklady na zhotovení geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru 

nemovitostí. 



Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM II. 35 bylo schváleno. 

 
Bod V.  Stanovení stočného pro rok 2015 u domů dotčených stočným 

Předsedající seznámil přítomné s tím, že stočné je vybíráno za likvidaci odpadních vod na byt. domě 
č.p. 55 a od nájemníků a subjektů napojených na ČOV u byt. domu č.p. 219. Starosta navrhnul 

ponechat výši stočného stejnou jako v roce 2014, tj. č. p. 55 - 39,-Kč/m3, ČOV - 36,-Kč/m3. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši stočného pro bytový dům čp. 55 ve výši 39,- 
Kč/m3 a pro nájemníky byt. domů čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV ve výši 36,- Kč/m3.  

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM II. 36 bylo schváleno. 
 

Bod VI. Informace o výši vodného pro rok 2015 
Předsedající seznámil přítomné s výší ceny vodného pro rok 2015. Cena vodného byla stanovena na 

40,10 Kč/m3. 

  
Bod VII. Stanovení výše poplatku za KO a psa 

Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k výši místních poplatků dle OZV č. 3/2013. Doporučil 
poplatky pro rok 2015 ponechat ve stejné výši jako v roce 2014. 

 
Bod VIII. Různé (stanovení ceny paliva, redakční rada RL) 

Stanovení ceny palivového dříví 

Předsedající předložil návrh na stanovení nové ceny palivového dříví, prodávaného obcí Rychnov na 
Moravě. Palivové dřevo je přednostně prodáváno občanům obce, cena dřeva pro rok 2015 je 

stanovena na 1.000,- Kč u dřeva měkkého a 1.500,- Kč u dřeva tvrdého. Cena je za jeden přívěs 
malotraktoru cca 2.2 m3 včetně dopravy a DPH.  

Vyjádření zastupitelů: Knoblich - zvážit cenu paliva pro důchodce (bude řešeno na schůzce) 

Vyjádření občanů: žádné 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě stanovuje cenu palivového dříví pro rok 2015 na 1.000,- Kč u 
dřeva měkkého a 1.500,- Kč u dřeva tvrdého. Cena je za jeden přívěs malotraktoru cca 2.2 m3 včetně 

dopravy a DPH. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM II. 37 bylo schváleno. 

 
Redakční rada Rychnovských listů 

Předsedající požádal přítomné o návrhy na členy redakční rady RL, v současné době jsou členové, 
starosta, I. místostarosta a Eduard Mengr.  

Vyjádření zastupitelů: Pastýř - se domnívá, že by neměl být v redakční radě pan Mengr 

Vyjádření občanů: Mengr - souhlasí s ukončením činnosti v redakční radě bude to pro něj úleva 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje redakční radu RL ve složení starosta, I. 

místostarosta, Petr Švehla 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 
Usnesení č. RNM II. 38 bylo schváleno. 

 
 

Diskuse 
 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

 
Zastupitelé: 

Šnajdr - se dotázal, zda je obci známo kdo dokončuje stavbu u Kotoučků, navrhuje jednání ohledně 



cest kolem zastavěné části obce  

- konkurznímu správci se zřejmě podařilo prodat svěřený majetek, nový majitel nám není znám  

- možné úpravy cest budou řešeny v rámci komplexních pozemkových úprav a bude se jimi zabývat 
investiční výbor 

 
Starosta oznámil, že připravuje jednání s hospodařícími subjekty, které obhospodařují pole v majetku 

obce. 

 
Další dotazy nebyli  

 
Občané  

P. Krmela - se dotázal přítomných, zda v době před komunálními volbami obdržel někdo volební 
program kandidáta pana Eduarda Mengra. 

- nikdo s přítomných si nepamatuje, že by nějaký volební program pana Mengra obdržel 

 
Fr. Hanák - jak se dotkne těžba na Rychnovském kopci obecních lesů 

- na Rychnovském kopci obec nevlastní žádný lesní porost a proto se obecních lesů tato těžba netýká  
 

Katovský - nelíbí se mu uzavření obecní cesty na koupališti bránou 

- cesta je jako příjezd do areálu koupaliště a proto je a bude uzavřena, co se týká vstupu do státních 
lesů doporučuje se využívat zpevněné cesty LČR 

 
Předsedající popřál všem příjemné svátky vánoční a do nového roku hodně úspěchů. 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,55 hod. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 02. 01. 2015 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 
Ověřovatelé: Karel Pastýř    dne ........................................... 

        Božena Pospíšilová  dne ........................................... 

 
Starosta: Milan Hána dne  


