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Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 

Zápis 
z XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 18. 12. 2017, od 18:00 hodin. 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:06 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 11. 12. 2017 do 18. 12. 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: M. Sekanina), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 
odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno bylo 11 občanů. 
 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Petr Knoblich a Vladimír Šnajdr, 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. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ 
II. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2018 
III. Smlouva na svoz a likvidaci KO 
IV. Prodej obecních pozemků 
V. Rozpočtová změna 
VI. Příprava inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017 
VII. Stanovení stočného pro rok 2018 u domů dotčených stočným 
VIII. Informace o výši vodného pro rok 2018 
IX. Stanovení výše poplatku za KO a psa 
X. Výběr projektanta územního plánu obce 
XI. Schválení řádu veřejného pohřebiště 
XII. Schválení místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP M. T. 
XIII. Různé, diskuse  
XIV. Závěr  

Výsledek hlasování: Pro   8   Proti   0   Zdrželi se   0 
Usnesení č. RNM XXIII. 224 bylo schváleno. 
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Bod I.  Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ 

Předsedající předložil zastupitelům k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce, který je 
sestaven na roky 2019 a 2020, tento výhled počítá i s výdaji na výstavbu kanalizace. Střednědobý výhled 

rozpočtu se bude každý rok aktualizovat a musí být schválen na dva roky následující po schvalovaném 
rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu nově sestavuje i příspěvková organizace, proto je předložen návrh 

výhledu, ten je sestaven také na roky 2019 a 2020. 

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Rychnov na Moravě na 

roky 2019 a 2020. 

Výsledek hlasování: Pro   8   Proti  0    Zdrželi se   0  
Usnesení č. RNM XXIII. 225 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje střednědobý výhled rozpočtu PO Mateřská škola Rychnov 

na Moravě na roky 2019 a 2020. 
Výsledek hlasování: Pro  8    Proti   0   Zdrželi se 0    

Usnesení č. RNM XXIII. 226 bylo schváleno. 
 

Bod II. Projednání a schválení rozpočtu obce na MŠ pro rok 2018 
Předsedající předložil návrh rozpočtu MŠ, který musí zastupitelstvo obce jakožto zřizovatel schválit. Předložen 

je návrh rozpočtu, který počítá s přebytkem ve výši 4 tis. Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn dle zákonných 

požadavků. Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: M. Katovský - co se stane s přebytkem rozpočtu 
- starosta - výsledek hospodaření MŠ schvaluje zastupitelstvo obce 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přebytkový rozpočet PO Mateřská škola Rychnov na Moravě 

pro rok 2018. 
Výsledek hlasování: Pro  8   Proti   0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XXIII. 227 bylo schváleno. 

 
Dále předsedající předložil k projednání návrh rozpočtu obce pro rok 2018. Rozpočet obce Rychnov na Moravě 

je pro rok 2018 navržen jako přebytkový, přebytkem je hrazena splátka úvěru na výstavbu bytových domů. 
Příjmy jsou očekávány v celkové výši 13 478 400 Kč a jsou tvořeny převážně z daňové výtěžnosti dle predikce 

vydané MF ČR. Obec bude i v roce 2018 provozovat ekonomickou činnost. Dále je počítáno s příjmy dle 
skutečností v letech minulých.   

Výdaje jsou očekávány v celkové výši 13 238 400 Kč. Většinu výdajů tvoří mandatorní výdaje spojené s 

fungováním obce a zajištěním základních potřeb občanů obce. Rozpočet počítá s výdajem na tvorbu nového 
územního plánu obce, dále s vypracováním projektových dokumentací na opravu bývalé Rychty, tlakové 

kanalizace v obci a pro výstavbu chodníků, dokončeny budou mostní dokumentace. 
Největším investičním výdajem by v roce 2018 měla být rekonstrukce mostu u č.p. 18.   

Pro účel lesního hospodářství se počítá s pokračováním budování lesních cest. 

Ve výdajích je počítáno s dalším rozšířením veřejného osvětlení a s opravami místních komunikací. 
V rozpočtu není počítáno s poskytováním finančních příspěvků. Předsedající poděkoval všem, kteří podali 

podnět na rozpočet obce pro rok 2018, většinou se jednalo o věci, které jsou v postupné realizaci. Žádosti o 
finanční příspěvek jsme obdrželi čtyři a jejich celkový požadavek činí 100 tis. Kč. 

Návrh rozpočtu obce byl projednán zastupiteli na pracovní schůzce a poté byl zveřejněn v zákon požadované 
míře na úředních deskách obce. 

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: Božena Pospíšilová se dotázala, co tvoří výdaje sportoviště 
- starosta - nákup zboží kiosku, energie, mzdové výdaje, provozní výdaje. 



  

Vyjádření občanů: M. Katovský se dotázal, proč je takový výdaj na sekání trávy a dále na realizaci opravy 
mostu k jeho domu 

- starosta - položka údržba zeleně neobsahuje pouze sekání trávy, její součástí jsou i mzdové náklady na 4 
pracovníky 

-  starosta - u mostu k čp. 17 a dále, je počítáno s kompletní rekonstrukcí a vzhledem k náročnosti je možné, 

že se realizace rozloží do dvou let, nicméně v rozpočtu je počítáno s realizací v roce 2018, počítáno je i 
s vybudováním náhradní přístupové komunikace   

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přebytkový rozpočet obce Rychnov na Moravě pro rok 
2018. Celkové příjmy ve výši 13 478 400 Kč a výdeje v celkové výši 13 238 400 Kč, z přebytku rozpočtu 

budou kryty splátky úvěru na výstavbu bytových domů v celkové výši 240 000 Kč.  

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti   0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM XXIII. 228 bylo schváleno. 

  
Bod III. Smlouva na svoz a likvidaci KO 

Předsedající předložil návrh dodatku č. 2 smlouvy o provádění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu 

č. 2016/02. Tento dodatek počítá se čtrnáctidenní četností svozu popelnic a to za celkovou částku 179 276,72 
Kč.  

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o provádění sběru, svozu a likvidaci 
komunálního odpadu č. 2016/02, ze dne 28. 12. 2015. 

Výsledek hlasování: Pro   8  Proti 0     Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XXIII. 229 bylo schváleno. 
 

Bod IV. Prodej obecních pozemků 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení prodeje dalších pozemků zveřejněných v záměru prodeje obce 

43/2017. Obec písemně oslovila jednotlivé uživatele pozemku, kterým byla sdělena nabídka na prodej 
pozemku v jejich užívání. Nyní budou předkládány jednotlivé návrhy usnesení na prodeje pozemků. 

Předsedající přečte návrh usnesení, k tomuto bude možné přímo vznést námitku, poté bude o návrhu 

hlasováno.   
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Prodej pozemku ppč. 4148 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 4148 - zahrada o celkové výměře 

164m2, celková cena pozemku je 1 148 Kč. Kupujícím jsou manželé René a Lenka Měšťánkovi, Rychnov na 
Moravě 226. Kupující mimo ceny pozemku hradí také sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.   

Výsledek hlasování: Pro  8    Proti   0   Zdrželi se 0     

Usnesení č. RNM XXIII. 230 bylo schváleno. 
 

Prodej pozemku ppč. 3551/2 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 3551/2- TTP o celkové výměře 
134m2, celková cena pozemku je 938 Kč. Kupujícím je Jaroslav Hlavatý, Mladějov na Moravě 86. Kupující 

mimo ceny pozemku hradí také sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.   

Výsledek hlasování: Pro   8  Proti   0   Zdrželi se  0    
Usnesení č. RNM XXIII. 231 bylo schváleno. 

 
 

 

 



Prodej pozemku ppč. 4164 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 4164 - ostatní plocha o celkové 

výměře 78m2, celková cena pozemku je 546 Kč. Kupujícím je Jiří Chromec, Rychnov na Moravě 50. Kupující 
mimo ceny pozemku hradí také sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.   

Výsledek hlasování: Pro   8  Proti  0    Zdrželi se 0     

Usnesení č. RNM XXIII. 232 bylo schváleno. 
 

Dále předsedající předložil žádost od Povodí Moravy, s.p., které má zájem  o odkup pozemků pod 
Rychnovským potokem. Celkem se jedná o tři parcely o celkové výměře 34 163m2. Předsedající vyzval 

zastupitele, aby sdělili svůj názor k možnosti prodeje požadovaných pozemků. Sám sdělil, že není přesvědčen 
o nutnosti prodeje pozemků pod potokem.  

Vyjádření zastupitelů: zastupitelé se shodli, v současné době s prodejem nesouhlasí   

Vyjádření občanů: žádné 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě nesouhlasí s prodejem pozemků vodní plochy Rychnovského potoku 

par. č. 4102, 4245 a 6523.   
Výsledek hlasování: Pro   8  Proti   0   Zdrželi se 0     

Usnesení č. RNM XXIII. 233 bylo schváleno. 
    

Bod V. Rozpočtová změna č. 5  

Předložena byla úprava rozpočtu obce č.5/2017, tato RZ počítá s úpravou rozpočtu dle skutečností k 30. 
listopadu, ve výdajové části je rozpočet snížen o nerealizované akce a navýšen dle skutečného čerpání, 

celkem jde o snížení výdajové části rozpočtu o 284 100 Kč. V příjmové části jde o úpravu příjmů dle 
skutečností, z důvodu nenaplnění očekávaného příjmu za prodej dřeva je snížena tato část rozpočtu o 400 

tis., celkem jsou příjmy rozpočtu obce navýšeny o 604 860 Kč. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce v roce 2017, dle RZ 5/2017. Snížení 
výdajů o 284 100 Kč a navýšení příjmů o 604 860 Kč.  

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti 0    Zdrželi se  0    
Usnesení č. RNM XXIII. 234 bylo schváleno. 

     

Bod VI. Příprava inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017 
Předsedající seznámil přítomné s postupem přípravy inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017. Hlavní 

inventarizační komisi bude tvořit, účetní Ludmila Veselá, referentka Aneta Paulusová a třetí členkou bude 
místostarostka Hana Šmídová, dílčí inventarizační komisi budou tvořit zaměstnanci obce a starosta.    

 

Bod VII. Stanovení stočného pro rok 2018 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. Předsedající navrhnul ponechat cenu ve 
výši 39,-Kč/m3, jako v roce 2017. 

Vyjádření zastupitelů: žádné  
Vyjádření občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši stočného pro bytový dům čp. 55 a pro nájemníky byt. 

domů čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV ve výši 39,- Kč/m3.  
Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0  Zdrželi se 0   

Usnesení č. RNM XXIII. 235 bylo schváleno. 

 
Bod VIII. Informace o výši vodného pro rok 2018 

Předsedající sdělil přítomným cenu vodného pro rok 2018, členská schůze svazku schválila cenu vodného pro 
rok 2018 na své schůzi dne 26. 09. 2017 a to ve výši 43,57 Kč/m3 vč. DPH. 



Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Bod IX. Stanovení poplatku za KO a psa 
Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k výši místních poplatků dle OZV č. 3/2013. Doporučil poplatky 

pro rok 2018 ponechat ve stejné výši jako v roce 2017. Poplatek za KO je ve výši 500 Kč/rok, od poplatku 

jsou zproštěni občané starší 80 let, slevu 50% mají občané do 18 let věku.   
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Bod X. Výběr projektanta územního plánu obce 
Obec oslovila tři projektanty žádostí o podání nabídky na zpracování ÚP obce. Nejnižší nabídku podal Ing. 

arch. Pavel Čížek z Chocně. Nabídková cena je ve výši 515 000 Kč, zhotovitel není plátcem DPH. Předsedající 

doporučil uzavření smlouvy se zhotovitelem, který podal nejnižší nabídku a předložil návrh smlouvy o dílo. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Pavlem Čížkem, 
předmětem smlouvy je vypracování ÚP obce Rychnov na Moravě.    

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. RNM XXIII. 236 bylo schváleno. 

 
Bod XI. Schválení řádu veřejného pohřebiště 

Z důvodu legislativních změn předkládá předsedající nový řád veřejného pohřebiště. Řád veřejného pohřebiště 

nabude účinnosti 1. ledna 2018. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje řád veřejného pohřebiště, platný od 1. ledna 2018.    
Výsledek hlasování: Pro  8   Proti 0   Zdrželi se  0  

Usnesení č. RNM XXIII. 237 bylo schváleno. 
  

Bod XII. Schválení místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP M. T. 

Předsedající ke schválení dokument, který řeší rozvoj vzdělávání v území ORP Moravská Třebová, do projektu 
je zapojena i MŠ Rychnov na Moravě. Dokument připravila MAS Moravskotřebovska a Jevíčska.   

Vyjádření zastupitelů: žádné  
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP 

Moravská Třebová. 
Výsledek hlasování: Pro  8   Proti 0   Zdrželi se 0   

Usnesení č. RNM XXIII. 238 bylo schváleno. 
 

Bod XIII. Různé, diskuse 

 
Různé 

 
Stanovení ceny palivového dříví 

Předsedající se dotázal zastupitelů, zda je třeba měnit cenu palivového dřeva, prodávaného občanům obce. 
V současné době je cena 550 Kč/m3  měkkého a 800 Kč/m3 tvrdého. 

Vyjádření zastupitelů: cenu zachovat 

Vyjádření občanů: žádné 
   

 



Diskuse 

Přítomní občané poděkovali zastupitelstvu za jejich práci pro obec a občany. 
F. Hanák poděkoval i všem složkám podílejícím se na kulturním a sportovním dění v obci. 

 
Bod XIV. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem klidné prožití svátků vánočních, hodně 

úspěchů do nového roku, pozval je na společné posezení po ukončení zasedání a sdělil, že další zasedání se 
bude konat dle potřeby, pravděpodobně koncem ledna 2018 a poté zasedání zastupitelstva v 19:18 hod. 

ukončil. 
 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) RZ 5/2017 

3) Rozpočet obce 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12. 2017 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

Ověřovatelé: dne ........................................... 
                       

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

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


