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Obec Rychnov na Moravě
569 34 Rychnov na Moravě 63
IČO: 00277312, DIČ:CZ00277312
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě
Zápis
z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě,
konaného dne 26. 06. 2017, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,01hodin
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 19. 06. 2017 do 26. 06. 2017. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (omluveni: P. Knoblich, P. Švehla a V. Šnajdr), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomno bylo 8 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Boženu Pospíšilovou a Karla Pastýře, 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.

Projednání smlouvy o dotaci z POV
Projednání kupní smlouvy na pozemky v areálu Poldru
Rozpočtová změna
Různé (příspěvek SRPDŠ, prodej pozemků)
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIX. 190 bylo schváleno.
Bod I. Projednání smlouvy o dotaci z POV
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje. Naše obec
každoročně žádá o dotaci na úroky z úvěru na výstavbu bytových domů. Návrh smlouvy počítá s dotací ve
výši 110 tis. Kč což je o 10 tis. víc než v roce 2016. Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova č. OŽPZ/17/22532. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIX. 191 bylo schváleno.
Bod II. Projednání kupní smlouvy na pozemky v areálu Poldru
Předsedající předložil zastupitelům návrh kupní smlouvy na prodej pozemků uvnitř poldru. O pozemky obce
projevilo zájem Povodí Moravy. Záměr prodeje byl v zastupitelstvu projednán a záměr byl zveřejněn
v zákonem stanovené lhůtě. Kupní cena byla stanovena dle znaleckého posudku. Znalecký posudek i návrh
smlouvy obdrželi zastupitelé v materiálech pro jednání. Obec prodává tři pozemky par. č. 5023, 5040 a 5045
orná půda o celkové výměře 23.699m2, za celkovou cenu 251.650,- Kč.
Vyjádření zastupitelů: Sekanina - jedná se o ornou půdu? Cena za tyto pozemky mě zarazila.
Starosta - vzhledem ke skutečnosti, že se pozemky nacházejí v záplavové oblasti je
jejich cena přiměřená.
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky par. č. 5023, 5040 a
5045, celková výměra pozemků je 23.699m 2. Kupní cena je stanovena na celkovou částku 251.650,- Kč.
Kupujícím je Povodí Moravy, s.p. na základě kupní smlouvy č. PM031835/2017-ZHMMaj/721/343-17/Škro.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIX. 192 bylo schváleno.
Bod III. Rozpočtová změna
Předsedající předložil zastupitelům k posouzení a schválení návrh RZ č. 2. Návrh počítá s navýšením příjmů i
výdajů v kapitole převodu vlastních fondů ve výši 350.000,- Kč, dále je v příjmové části navýšení dotací na
VPP o 86.860,- Kč, dotace POV ve výši 110.000,- Kč, prodej pozemků navýšen o 251.650,- Kč, u prodeje
vytříděného KO navýšení o 13.520,- a SDH vrací obci 15.000,- Kč. Ve výdajové části se navyšuje o 286.080,Kč lesní hospodaření toto navýšení je způsobeno účtováním DPH za pořízenou techniku a opravou traktoru.
Dále se zvyšuje položka MŠ o 3.390,- Kč, platy VPP o 116.860,- Kč, SDH díky nákupu stříkačky navýšení o
85.000,- Kč, a snížení platby za DPH o 201.080,- Kč (jedná se o částku DPH za pořízenou lesní techniku).
Celkem tedy RZ 2 počítá s navýšením příjmů o 827.030,- Kč a navýšení výdajů o 640.250,- Kč.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: Hanák - jakých 15 tis. vrací SDH obci?
Starosta - jedná se o účelový příspěvek z minulých let na pořízení praporu SDH, který
nebyl pro určený účel použit
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 2, rozpočtu obce Rychnov na Moravě pro rok 2017,
navýšení příjmů o 827.030,- Kč a výdajů o 640.250,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIX. 193 bylo schváleno.
Bod IV. Různé
Žádost SRPDŠ
Předsedající seznámil přítomné s žádostí SRPDŠ o příspěvek na příměstský tábor. V minulém roce obec
poskytnula příspěvek 500,- Kč na dítě s trvalým pobytem v Rychnově na Moravě. Na příměstský tábor je
v současné době přihlášeno 13 dětí z Rychnova, což činí předpokládanou částku 6.500,- Kč. Prostředky budou
poskytnuty prostřednictvím smlouvy o dotaci.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. RNM 04/2017.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIX. 194 bylo schváleno.
Projednání možností prodeje obecních pozemků
Předsedající požádal přítomné o vyjádření k možnosti prodejů pozemků ve vlastnictví obce, které jsou užívány
občany. Na skutečnost užívání obecních pozemků se přišlo při provádění mapování. K této problematice jednal
i investiční výbor a ten doporučuje následující postup. Investiční výbor vypracuje návrh nepotřebných
pozemků vhodných pro prodej jejich uživatelům. S návrhem se seznámí zastupitelé a následně budou
uživatelé pozemků osloveni s nabídkou prodeje, pronájmu nebo směny pozemku. Prodejní cenu pozemku
navrhujeme ve výši 7,- Kč/m2, v případě nutnosti pořízení GP, platí GP kupující.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: Katovský - neuvažuje se o směně pozemků
Pospíšilová - i o této možnosti starosta hovořil
Pracovní porada zastupitelstva obce
Dne 31. Května 2017 se sešli členové zastupitelstva obce se zástupci Římskokatolické farnosti Rychnov na
Moravě. Na programu jednání bylo řešení možnosti poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na nutné
opravy kostela. Pro další jednání je nutné, aby farnost zajistila poklady, jako statické posouzení, rozpočet
oprav, finanční výhled dalších oprav.
Vyjádření zastupitelů: Pospíšilová oznámila, že od 1. 7. 2017 má dojít k výměně faráře ve farnosti Rychnov na
Moravě
Vyjádření občanů: žádné
Diskuse
Katovský - zeptal se jak pokračuje práce na obecní kanalizaci
Starosta - zatím se čeká na dokončení digitalizace intravilánu obce, další postup byl již oznámen na minulých
zasedáních
Katovský - zajímá mě skládka za bývalým MNV
Starosta - nejedná se o žádnou skládku, za uvedenou budovou je uskladněno palivové dřevo.
Proslov pana Katovského ještě pokračoval, ale vzhledem ke špatné artikulaci, rychlému drmolení a huhňání
nebylo rozumět, co žádá.
Na opakování jeho požadavků nebyl prostor, protože při své řeči opouštěl zasedání.
Bod V. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, pozval všechny na kulturní akce pořádané obcí při
příležitosti zahájení prázdnin i jejich ukončení. Dále popřál všem klidné prožití prázdnin a sdělil, že další
zasedání se bude konat dle potřeby, nejdéle však 4. září 2017 a poté zasedání zastupitelstva v 18,22 hod.
ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) RZ č. 2/2017

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 6. 2017
Zapisovatel: Josef Henzl
Ověřovatelé:

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

Obec Rychnov na Moravě
569 34 Rychnov na Moravě 63
IČO: 00277312, DIČ:CZ00277312
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě
Výpis z usnesení
z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě,
konaného dne 26. 06. 2017, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,01hodin
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 19. 06. 2017 do 26. 06. 2017. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (omluveni: P. Knoblich, P. Švehla a V. Šnajdr), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod II. Projednání kupní smlouvy na pozemky v areálu Poldru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky par. č. 5023, 5040 a
5045, celková výměra pozemků je 23.699m 2. Kupní cena je stanovena na celkovou částku 251.650,- Kč.
Kupujícím je Povodí Moravy, s.p. na základě kupní smlouvy č. PM031835/2017-ZHMMaj/721/343-17/Škro.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIX. 192 bylo schváleno.

Milan Hána
starosta obce

