Obec Rychnov na Moravě
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě
Zápis
ze XVII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě,
konaného dne 20. 02. 2017, 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 pozvánka na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 02. 2017 do 20. 02. 2017. 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 (omluveni: P. Knoblich oznámil opožděný příchod, přišel 18,20 hod.),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomno bylo 6 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Švehlu 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.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Zpráva finančního výboru
Schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce
Zpráva investičního výboru
Různé
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 165 bylo schváleno.
Bod I. Zpráva finančního výboru
Předsedající požádal předsedkyni finančního výboru o přednesení zprávy z provedené kontroly.
Přítomní byli seznámeni paní Pospíšilovou s provedenou kontrolou finančního výboru i s výsledkem kontroly.
Finanční výbor nepředkládá žádná doporučení zastupitelstvu obce.
Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 166 bylo schváleno.
Bod II. Schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
Předsedající požádal místostarostku, aby přítomné seznámila s provedenou inventarizací majetku obce.
Kompletní inventarizace je k nahlédnutí na ÚO.
Členka hlavní inventarizační komise paní Šmídová se ujala slova a přednesla zprávu o inventarizaci majetku
obce. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016, zjištěný rozdíl
0,09 Kč bude proúčtován v roce 2017.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 167 bylo schváleno.
Bod III. Žádost o příspěvky z rozpočtu obce
Předsedající seznámil přítomné s došlými žádostmi o příspěvek z rozpočtu obce.
MS Rychnov na Moravě žádá obec o příspěvek na rekonstrukci interiéru chaty ve výši 20 tis.
Římskokatolická farnost žádá obec o příspěvek na nátěr dřevěného interiéru poutní kaple ve výši 30 tis., dále
předložila farnost žádost na dofinancování opravy kostele Sv. Mikuláše.
Dnes jsme obdrželi další žádost farnosti na opravu střechy kostela, se kterou předsedající seznámil přítomné.
Městská knihovna ve Svitavách žádá obec o příspěvek na nákup knih pro tzv. výměnný fond.
Oblastní charita Moravská Třebová žádá o příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním
sociálních služeb ve výši 20 tis.

Během projednávání tohoto bodu se dostavil p. Knoblich, tímto bodem počínaje hlasuje všech 9 zastupitelů.

Všem zmíněným byla v roce 2016 poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu obce, pro jednání o schválení
dotace na rok 2017 doporučuje předsedající, aby nejdříve předložil finanční výbor zprávu o použití finančních
prostředků v roce 2016, a poté můžou být předloženy návrhy příspěvků na rok 2017. O návrzích konkrétních
dotací pro rok 2017 by bylo možné jednat na dubnovém zasedání.
Vyjádření zastupitelů: zastupitelé se vyjádřili k žádosti na opravu střechy kostela, tak že určitá částka by se
mohla přispět
Vyjádření občanů: p Krmela popsal havarijní stav střechy kostela a požádal o finanční dar, dále oznámil, že
jednou z možností je půjčka od arcibiskupství, prodej majetku farnosti není možný
- starosta oznámil, že finanční příspěvek nelze řešit darem ale pouze dotací, dále je nutno předložit k žádosti
kalkulaci ceny oprav
- Katovský - navrhl nekupovat malotraktor a ušetřené finance dát na opravu střechy kostela
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě ukládá finančnímu výboru provedení kontroly využití dotací
poskytnutých z rozpočtu obce Rychnov na Moravě v roce 2016. S termínem do konce března 2017.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 168 bylo schváleno.
Dále byla obdržena žádost SDH Rychnov na Moravě o příspěvek na nákup nové hasičské mašiny. V tomto
případě by se však nejednalo o příspěvek pro SDH Rychnov na Moravě, ale o nákup nového dlouhodobého
majetku obce, který bude SDH využívat. Ve své žádosti SDH Rychnov na Moravě uvádí, že pro tento nákup
počítá s použitím finančních prostředků, obdržených v minulých letech od obce. Předsedající požádal starostku
SDH a ostatní zastupitele o jejich vyjádření.

Vyjádření zastupitelů: starostka SDH Rychnov na Moravě p. Pospíšilová seznámila přítomné se situací na
hasičských závodech, kdy se zastaralou hasičskou stříkačkou nedodají včas vodu na cíl a tím ztrácejí možnost
lepších umístění, také se podařilo vytvořit nové mladší družstvo. Dříve poskytnuté dotace vrátíme a po dobu
pěti let nebudeme o žádné peníze žádat.
Ostatní zastupitelé s nákupem souhlasí.
Starosta seznámil přítomné s postupem před nákupem stříkačky. Pro nenaplnění původního záměru
poskytnutého příspěvku v roce 2015 vrátí SDH Rychnov na Moravě 15 tisíc Kč obci na její účet. SDH Rychnov
na Moravě předloží tři cenové nabídky do výše 150 tisíc Kč s konkrétním doporučením pro nejvhodnější typ.
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje pořízení nové hasičské stříkačky v ceně do 150 000,-Kč,
SDH předloží starostovi obce 3 nabídky a doporučí nejvhodnější variantu. Starosta obce zajistí nákup
doporučeného stroje.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 169 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě požaduje po SDH Rychnov na Moravě vrácení dotace poskytnuté
v roce 2015 z důvodu nenaplnění záměru použití finančních prostředků.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 170 bylo schváleno.
Bod IV. Zpráva investičního výboru
Předsedající seznámil přítomné se zprávou investičního výboru.
Zpráva investičního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s postupem investičního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 171 bylo schváleno.

Bod V. Různé
DSO skupinový vodovod Moravskotřebovska
Předsedající seznámil přítomné se schválením nového znění stanov DSO a také se složením rady svazku, tu
budou tvořit: Ing. Pavel Brettschneider, Mgr. Libor Cach, Bc. Miroslav Kubín, Jarmila Řezníčková a Ladislav
Šafr.
Návrh uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce
Předsedající předložil zastupitelům k projednání smlouvu o uzavření budoucí smlouvy i zřízení věcného
břemene a smlouva a právu provést stavbu a souhlas s vydáním územního souhlasu.
smlouva se týká zbudování nové elektrické přípojky pro výstavbu rodinného domu na par. č. 2034/9. ČEZ
touto smlouvou navrhuje úplatu ve výši 1 tis. Kč, v současné době je nejistý průběh trasy podzemního vedení
přípojky z důvodu zamítavého stanoviska jednoho z účastníků.
Předsedající doporučil vyzvat předkladatele smlouvy k dodání aktuální mapy vedení přípojky a zvýšení úplaty
za zřízení věcného břemene na jednorázovou částku min. 5.000,- Kč.
Vyjádření zastupitelů: zastupitelé s návrhem předsedajícího souhlasili
Vyjádření občanů: nebylo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. k zajištění NN přípojky na parcelu 2034/9, za předpokladu
doručení nového zákresu plánovaného vedení trasy a navýšení úplaty za břemeno na výši min. 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 172 bylo schváleno.
Bezúplatný převod vozidla na MS Rychnov na Moravě
Na minulém zasedání konaném dne 19. 12. 2016 byla usnesením č. RNM XVI. 162 schválena smlouva o
bezúplatném převodu č. 01/2016.
Při tvorbě návrhu smlouvy byla starostou obce opominuta dohoda uzavřená dne 24. 2. 2014, ve které se obec
zavazuje převézt získaná vozidla bez dalších podmínek na MS Rychnov na Moravě.
Vzhledem k této skutečnosti požádal předsedající zastupitelstvo o zrušení tohoto usnesení a předkládá nové
znění smlouvy o bezúplatném převodu. Z této smlouvy jsou vypuštěny sankční podmínky převodu. Nový
návrh smlouvy, byl odsouhlasen předsedou MS Rychnov na Moravě.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě ruší usnesení č. RNM XVI. 162 ze dne 19. 12. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 173 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví
č. 01/2017, mezi obcí Rychnov na Moravě a MS Rychnov na Moravě.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 174 bylo schváleno.
Přezkum hospodaření obce za rok 2016
Dne 12. 12. 2016 a poté 20. 02. 2017 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Předsedající, seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Zpráva
bude součástí zveřejnění dokumentů k účetní závěrce obce.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo
Žádost Povodí Moravy
Obec obdržela žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených poldrem Žichlínek. Státní podnik
Povodí Moravy nás žádá o vyjádření k možnému úplatnému převodu vlastnictví k pozemkům par. č. 5023,
5040 a 5045 o celkové výměře 23699 m 2. Cena bude určena znaleckým posudkem. Pokud bude s touto
žádostí zastupitelstvo souhlasit, zveřejníme záměr prodeje uvedených pozemků a s tím, že kupujícím bude ČR
zastoupená Povodím Moravy.
Vyjádření zastupitelů: zastupitelé projevili zájem o pozemky, které vlastní povodí mimo poldr
Vyjádření občanů: nebylo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků par. č. 5023, 5040
a 5045 v k. ú. Rychnov na Moravě. Cena bude stanovena znaleckým posudkem, kupujícím bude Povodí
Moravy, s. p.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XVII. 175 bylo schváleno.
Diskuse
Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi.
Zastupitelé - žádný příspěvek do diskuse
Občané - Krmela - kde se budou stavět chodníky?
- starosta - předpokládáme projektování chodníků od OÚ ke koupališti a z návsi směrem na horní konec cca
700m
- Honsová - požádala o zveřejnění informace, že nebude již jezdit dálkový autobus „Brňák“
- starosta - zveřejníme v RL a na webu obce
Bod VI. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, nejdéle
však do konce dubna 2017 a poté zasedání zastupitelstva v 19,34 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva finančního výboru
3) Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce
4) Zpráva investičního výboru

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Josef Henzl
Ověřovatelé:

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

Milan Hána - starosta obce

