
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 
 

 
Zápis 

z VI. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 29. 06. 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 22. 06. 2015 do 29. 06. 2015.  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 bylo 15 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslav Sekanina a Božena Honsová, 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 zasedání: 

I. Veřejnoprávní smlouva s MT příspěvek na autobus 
II. Smlouva o poskytnutí dotace POV PK  
III. Smluvní vztahy  
IV. Inventarizace majetku obce 
V. Plnění rozpočtu obce, rozpočtová změna 
VI. Schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2014 
VII. Schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2014 
VIII. Informace k dotaci na chodníky a výsadbu zeleně v obci 
IX. Různé 
X.  Závěr 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VI. 57 bylo schváleno. 
 



Bod I. Veřejnoprávní smlouva s MT, příspěvek na dopravu 

Předsedající předložil zastupitelům návrh veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na dopravu autobusové 

linky Žamberk - Brno. Částka hrazená obcí Rychnov na Moravě bude 21.344,- Kč 

Vyjádření zastupitelů: žádné  

Vyjádření občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. OKST 9/2015, uzavřenou 
s městem Moravská Třebová. 

Výsledek hlasování: Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM VI. 58 bylo schváleno. 

 

Bod II.  Smlouva o poskytnutí dotace POV PK 
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje Č. OŽPZ/15/22585, jde o neinvestiční dotaci, na úroky z úvěru na 
výstavbu bytových domů, ve výši 100.000,- Kč  

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s Pardubickým krajem č. 

OŽPZ/15/22585. 
Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VI. 59 bylo schváleno. 

 
 

Bod III.  Smluvní vztahy 
Předsedající předložil návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Věcné břemeno má být zřízeno na části pozemků za bývalou Rychtou směrem 

ke hřbitovní zdi. Důvodem je nová elektrická přípojka pro novou základnu O2. 
Vyjádření zastupitelů: Sekanina se dotázal, zda byla společnost ČEZ seznámena s projektem chodníků, 

místní komunikace a odkanalizování v místě plánované nové přípojky 
- ano projektant byl se záměrem obce seznámen 

Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV - 12 2013577/VB/1 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM VI. 60 bylo schváleno. 

 

Na minulém zasedání bylo rozhodnuto o pořízení komplexní studie možností likvidace odpadních vod 
v naší obci. Obci byla předložena cenová nabídka na variantní ekonomicko-technické studie od Ing. 

Oldřicha Rece. Cena za toto dílo je 88 tis. Kč 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje zpracování ekonomicko-technické studie na akci 
„Odkanalizování obce Rychnov na Moravě“, zpracovatelem bude Ing. Oldřich Rec. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM VI. 61 bylo schváleno. 

 

Bod IV.  Inventarizace majetku obce 
Předsedající požádal předsedkyni HIK o seznámení s výsledkem inventarizace obce. 

Paní Božena Pospíšilová seznámila přítomné s komplikacemi při provádění inventarizace majetku obce, 
dále přečetla zprávu, která bude součástí zápisu. Předsedající doplnil a objasnil přítomným, proč došlo 



ke komplikacím při provádění inventarizace. Inventarizace majetku obce je rozdělena do dvou částí, 

první částí je fyzická kontrola majetku obce, tato reálná data jsou společně s účetní evidencí předána 

HIK ke zpracování a posouzení případných rozdílů. Protože obec od 27. ledna nemá k dispozici účetní, 
nebylo možné předložit účetní stav včas tj. tak aby byla inventarizace ukončena do konce února. 

Protože nemohlo dojít k ukončení a schválení inventarizace majetku obce ve stanovený termín, byla 
tako skutečnost obci vytknuta při auditu. Rozdíly, které byly při inventarizaci zjištěny jsou pouze 

chybné účetní operace, které budou po nástupu nové účetní obce odstraněny.   

 
Vyjádření zastupitelů: Pastýř se jako člen inventarizační komise domnívá, že podklady nejsou 

přehledné a měla by se udělat hlubší kontrola 
- nejedná se o žádné pochybení v majetku, nikdo nic neukradl ani se nic neztratilo, pouze nebyly 

některé věci řádně účetně zavedeny, kontrolu je možné provézt nemáme s tím žádný problém je to 
v kompetenci finančního výboru, který zároveň tvoří i hlavní inventarizační komisi. 

Šnajdr se dotázal, zda obdrží inventarizační zprávu 

- ano zpráva bude všem zastupitelům rozeslána  
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje zprávu o inventarizaci majetku a ukládá starostovi 

obce zajistit nápravu zjištěných rozdílů. 
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0   

Usnesení č. RNM VI. 62    Ne - bylo schváleno. 
 

Bod V.  Plnění rozpočtu obce, rozpočtová změna 
Předsedající seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce k 31. 5., kdy konstatoval, že rozpočet je 

plněn dle předpokladu. 

Dále byl předložen návrh rozpočtové změny č. 1, která počítá se změnou rozpočtu v celkové výši 
1.068.488,- Kč. Rozpočtová změna bude přílohou zápisu a jedná se o příjem z dotací na POV, les a 

pracovníky VPP v celkové výši 768.488,- Kč, dále o převody účtů 300 tis. Kč. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015, RZ je nedílnou 
součástí zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM VI. 63 bylo schváleno. 
   

Bod VI.  Schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2014 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku PO a schválení rozdělení 

hospodářského výsledku za rok 2014. PO hospodařila v roce 2014 se ziskem 44.968,90 Kč, PO 
navrhuje rozdělení zisku do rezervního fondu 34.968,90 Kč a do fondu odměn 10.000,- Kč. 

Předsedající navrhuje, aby veškeré prostředky byly přesunuty do rezervního fondu. 

Vyjádření zastupitelů: Knoblich, Šnajdr, Pastýř - souhlasí s návrhem ředitelky MŠ 
Ostatní zastupitelé se přiklání k návrhu starosty 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku PO MŠ Rychnov na Moravě za rok 
2014 a souhlasí s rozdělením zisku následovně, 44.968,90 přesunout do fondu rezerv. 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 3 (Knoblich, Šnajdr, Pastýř) Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM VI. 64 bylo schváleno. 

 
Jiný návrh usnesení podal p. Šnajdr, nejdříve bude hlasováno o protinávrhu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku PO MŠ Rychnov na Moravě za rok 
2014 a souhlasí s rozdělením zisku následovně, 34.968,90 přesunout do fondu rezerv a 10.000,- do 

fondu odměn. 



Výsledek hlasování: Pro  3   Proti 6 (Hána, Henzl, Šmídová, Pospíšilová, Švehla, Sekanina)  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VI.  nebylo schváleno. 

A proto bylo hlasováno o původním návrhu. 
 

Bod VII. Schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2014  
Předsedající předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní závěrky obce za rok 2014 a 

dále byl předložen závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 

Všechny dokumenty byly zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku hospodaření 
obce za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona 

420/2004 Sb. Jednalo se chyby a nedostatky spočívající v tom, že nebyla obcí v zákonném termínu 
zpracovaná a schválená inventarizace majetku. Tato situace byla způsobena absencí účetní obce, 

protože v době předkládání podkladů pro inventarizaci byla účetní obce v pracovní neschopnosti, 
nebylo možné podklady včas předložit. Doklady byly následně připraveny zastupující účetní a předány 

inventarizační komisi.  Veškeré vytknuté nedostatky budou účetně opraveny v roce 2015. Vzhledem k 

této skutečnosti zastupitelstvu předkládám návrh na schválení celoročního hospodaření s výhradami a 
následně návrh na přijetí nápravných opatření. Dále byl předložen výsledek hospodaření obce za rok 

2014, kde v účetním roku došlo k zisku 175.880,74 Kč. (Jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady 
účetního roku 2014).  

Vyjádření zastupitelů: Šnajdr - již druhý rok po sobě dostala obec nejhorší možné hodnocení 

hospodaření, „kdo to zavinil a kdo bude potrestán“ 
- v loňském roce došlo ke zmíněnému neprovedení inventarizace obce ve stanoveném termínu, 

v předloňském roce došlo k porušení rozpočtové kázně, kde obec neprovedla rozpočtovou změnu na 
dotaci SDH která byla obci připsána na účet těsně před koncem roku. Nejedná se o opakování stejné 

chyby.  
Knoblich - zajímalo by mě podrobné rozdělení uvedených částek, například u lese je uvedena celková 

částka za prodej dřeva, ale není z toho poznat kolik bylo za palivové dřevo a kolik za řezivo 

- předkládány jsou účetní výkazy, pokud má kdokoli ze zastupitelů zájem můžeme mu poskytnout 
k vyhledání veškeré dostupné podklady a může se podrobným rozdělením zabývat. Připomínám, že 

kontrola finančních toků je v kompetenci finančního výboru. 
Šnajd - myslím si, že by bylo vhodné zveřejňovat jednotlivé finanční operace 

- toto vzhledem k množství operací není možné 

Šnajdr - jako příklad když se udělá nějaká cesta tak kolik a kde se toho udělalo a kolik to stálo 
- obec hospodaří dle předem schváleného rozpočtu obce pro rok, v rozpočtu je uveden předpoklad 

příjmů a výdajů včetně jejich původu, opět připomínám, pokud má někdo pochybnosti o hospodaření 
obce může přijít a budou mu dány materiály k vyhledání a nahlédnutí.     

Pokračovala další debata k vyjasňování jednotlivých položek. Po ukončení debaty bylo přistoupeno 

k hlasování. 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 
2014 s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 2 (Šnajdr, Pastýř) 
Usnesení č. RNM VI. 65 bylo schváleno. 

  
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě přijímá nápravné opatření k nedostatkům uvedeným ve 

zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.  
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě ukládá starostovi obce zajištění náprav chyb a nedostatků 

uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 
Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VI. 66 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3 (Šnajdr, Pastýř, Knoblich) 

Usnesení č. RNM VI. 67 bylo schváleno. 



Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2014 ve výši 

175.880,74 Kč, a jeho převod na účetní účet 432. 
Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 2 (Šnajdr, Pastýř) 

Usnesení č. RNM VI. 68 bylo schváleno. 
 

Bod VIII. Informace k dotaci na chodníky a výsadbu zeleně v obci 

Předsedající seznámil přítomné se získáním dotací na výsadbu zeleně a podal podrobné informace 
k realizaci výstavby chodníků. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 
  

Bod. IX. Různé 

 
„650“ 

Předsedající nejprve poděkoval všem, kdo se na přípravě akcí podíleli, dále všem návštěvníkům. Poté 
zhodnotil akci i z finanční stránky, kde připomněl rozpočet obce pro tento rok a v části určené pro 

kultury v obci bylo uvolněno 350 tis. Na první akci bylo vynaloženo za účinkující a pronájem stanů 133 

tis. Návštěvníci na této akci utratili 110tis. zisk z prodeje není zatím znám je potřeba počítat s tím, že 
zboží je prodáváno s nízkou marží, tak aby bylo zboží dostupné všem. Čistý zisk je naopak z prodeje 

tomboly, protože veškeré ceny byly zakoupeny ze sponzorských peněz.    
 

Diskuse 
Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

Zastupitelé:  

Pospíšilová - na plakátu na akce jsem postrádala časový rozpis účinkujících 
- důležité časy byly na plakátech uvedeny 

Švehla - přijal jsem pozitivní ohlasy na pořádané akce i ze sousedních obcí, s konstatováním, že u nás 
našli inspiraci pro pořádání podobných akcí 

- moc si těchto ohlasů vážíme i na obecní úřad přicházejí děkovné a pochvalné emaily 

Šnajdr - se dotázal, je-li již zaměřeno koryto potoka 
- ano zaměření je již provedeno, nyní budou práce pokračovat a to v jednání s jednotlivými vlastníky a 

vlastníky sousedních parcel 
Zpracovatel JPÚ Geovap Pardubice nabízí občanům své služby, zpracují pro občany geometrické plány, 

pasportizaci staveb a jiné podobné činnosti 

Pospíšilová - jak to vypadá s novou účetní obce 
- v úterý budou probíhat pohovory s vhodnými uchazeči 

Pospíšilová - jak bude řešeno s pracovníky obce jejich nasazení při akcích, budou mít tuto práci 
uhrazenou nebo dostanou náhradní volno  

- zaměstnancům byly nabídnuty obě varianty a každý si zvolí tu vhodnou pro sebe, prozatím jsou 
vybírána náhradní volna 

 

Občané:  
 

Katovský - v obci byly provedeny dvě kontroly tak jak dopadly 
- kontroly se týkali zaměstnanců obce a stěžovatel (Katovský) byl o výsledku informován kontrolním 

orgánem 

Katovský - při svém impulzivním odchodu oznámil, že na obec pošle kontrolu ze Svitav „protože to 
tady smrdí“ 

 
 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál klidné prázdniny a konstatoval, že další 
zasedání bude svoláno dle potřeby, následně ukončil zasedání zastupitelstva v 19:58 hod. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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



 
Zápis byl vyhotoven dne: 01. 07. 2015 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 
Ověřovatelé:              dne ........................................... 

 

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

 
 
Milan Hána - starosta obce 


