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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 XXV. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě,
konaného dne 22. 02. 2018, 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 14. 02. 2018 do 22. 02. 2018. 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: B. Pospíšilová omluvený pozdní příchod v 18:20), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomno bylo 11 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Švehlu, Miroslava Sekaninu 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: nebyly
Vyjádření se přítomných občanů: nebyly
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 a schválení inventarizace majetku obce k 31. 1. 2017
Zpráva finančního a kontrolního výboru
Projednání návrhu smlouvy pro sdružený fond na nákup knih
Různé, diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXV. 243 bylo schváleno.
Bod I. Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017
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: starosta přednesl návrhy odpisů
Vyjádření občanů: nebyly
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017, rozdíly nebyly zjištěny.
Zpráva o inventarizaci je součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXV. 244 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vyřazení nefunkčního drobného hmotného majetku z účtu 902
v celkové výši 3 549 Kč a z účtu 028 v celkové výši 89 745 Kč. Podrobný soupis je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXV. 245 bylo schváleno.
Bod II. Zpráva finančního a kontrolního výboru
.
Kontrolní výbor
Předseda kontrolního výboru Petr Švehla seznámil, jako první, přítomné s provedenými kontrolami a jejich výsledkem.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávy kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXV. 246 bylo schváleno.
B. Pospíšilová přišla na zasedání v 18:20 hod, od této doby bude hlasovat 9 zastupitelů.
Předsedající požádal předsedy finančního a kontrolního výboru aby sdělili výsledky svých kontrol.
Finanční výbor
Předsedkyně výboru Božena Pospíšilová seznámila přítomné s provedenými kontrolami a jejich výsledkem.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávy finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXV. 247 bylo schváleno.
Bod III. Projednání návrhu smlouvy pro sdružený fond na nákup knih
Předsedající předložil žádost Městská knihovna ve Svitavách o příspěvek na nákup knih pro tzv. výměnný fond. Jedná
se o příspěvek ve výši 2 Kč na obyvatele. Knihy zakoupené z tohoto fondu budou i v naší knihovně.
Vyjádření zastupitelů: starosta oznámil celkovou částku 1268,- Kč
Vyjádření občanů: nebyly
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Obec se smlouvou zavazuje k poskytnutí finančních prostředků ve výši 2,Kč/obyvatele obce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXV. 248 bylo schváleno.
Bod IV. Různé, diskuse
Různé:
Starosta seznámil přítomné s budováním cest v lese a instalací závor u vjezdu do lesa, upozornil na tenký led na
místním koupališti a pořízení sypače na místní komunikace, kterým je možno sypat písek, štěrk i sůl.
Diskuse
Předsedající vyzval zastupitele k jejich dotazům.
p. Pospíšilová se zeptala jaká je situace s uzavřenou prodejnou Jednoty
starosta - pro zajištění nákupu jezdíme 2x denně, v 10:00 a ve 14:30 hodin, obecní dodávkou do prodejny Qanto
v Žichlínku
p. Šnajdr se zeptal, kde budou klíče od závor do lesa
starosta - klíče budou mít dotčení zemědělci a na obecním úřadě
Zastupitelé neměli více do diskuse, předsedající vyzval přítomné občany zda má někdo nějaký příspěvek.

p. Katovský - mladí si nakoupí při cestách do zaměstnání, proč neobjedete důchodce
starosta - občané můžou přijít k obecnímu úřadu, případně kontaktovat OÚ s požadavkem na nákup
p. Makyňa - jaká je situace s kanalizací
starosta - do konce června by měl být projekt kanalizace pro územní rozhodnutí
p. Katovský - co bude se starým MNV
starosta - původně se jednalo o Rychtu a proto bude projekt na Rychta (OÚ), kanceláře O.Ú., knihovna a další služby
občanům, neuvažuje se o žádném domu s pečovatelskou službou
Bod V. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby nejdéle však
koncem dubna a poté zasedání zastupitelstva v 18:41 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zprávy kontrolního a finančního výboru
3) Zpráva o inventarizaci majetku

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 2. 2018
Zapisovatel: Josef Henzl
Ověřovatelé:

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

