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Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 
 

Zápis 

z XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 
konaného dne 18. 01. 2018, od 18:00 hodin. 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:07 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. 01. 2018 do 18. 01. 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: P. Knoblich), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno bylo 3 občanů. 

 
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslav Sekanina, Petr Švehla, 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:  
Vyjádření se přítomných občanů:  

Předsedající přečetl návrh usnesení a dal hlasovat o schválení programu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 

I. Rozpočtová změna rozpočtu obce v roce 2018 
II. Projednání a schválení zadání územního plánu obce 
III. Různé, diskuse  
IV. Závěr  

Výsledek hlasování: Pro   8   Proti  0    Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM XXIV. 239 bylo schváleno. 
 

Bod I.  Rozpočtová změna rozpočtu obce pro rok 2018 
Předsedající předložil zastupitelům k projednání návrh první rozpočtové změny rozpočtu obce v roce 2018. Rozpočtová 

změna reaguje na poskytnutý příspěvek na financování volby prezidenta. 

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření. 
Vyjádření zastupitelů: žádné  

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce v roce 2018, dle RZ 1/2018. Navýšení výdajů 

i příjmů o 22 946 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro   8  Proti   0 Zdrželi se  0  
Usnesení č. RNM XXIV. 240 bylo schváleno. 
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Bod II. Projednání a schválení zadání územního plánu obce  

Předsedající předložil upravený návrh zadání územního plánu obce včetně vyhodnocení výsledku projednání 
požadavků. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

A. bere na vědomí 
 vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání ÚP s určeným zastupitelem 

 vyhodnocení požadavků, podnětů, stanovisek a připomínek k projednání návrhu zadání ÚP Rychnov na 
 Moravě - tab. A 

B. projednalo 

 upravený návrh zadání ÚP Rychnov na Moravě 
C.  schvaluje 

 zadání ÚP Rychnov na Moravě 
 

Výsledek hlasování: Pro   8   Proti 0   Zdrželi se  0  

Usnesení č. RNM XXIV. 241  bylo schváleno. 
 

Bod III. Různé, diskuse 
 

Různé 
Předsedající předložil návrh smlouvy se společností ČEZ, na základě této smlouvy bude zřízena přípojka elektřiny na 

pozemek par. č. 2034/9, který je určen k výstavbě rodinného domu. 

Vyjádření zastupitelů: žádné  
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouva o právu provézt stavbu č. IV. - 12-2015252/VB/2. 
Výsledek hlasování: Pro   8  Proti   0 Zdrželi se  0  

Usnesení č. RNM XXIV. 242 bylo schváleno. 
 

Diskuse 

 
Starosta informoval přítomné o vypsání výběrového řízení na pozici účetní obce. Současná účetní požádala o ukončení 

pracovního poměru ze zdravotních důvodů. 
 

Starosta vyzval předsedkyni finančního výboru k provedení kontrol příspěvků poskytnutých v roce 2017. 
 

B. Pospíšilová- se dotázala na dotace na pořízení hasičského auta 

- starosta- zjistí zda takovou informaci obdržel 
 

Bod XIV. Závěr 
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat koncem února a poté 

zasedání zastupitelstva v 18:21 hod. ukončil. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) RZ 1/2018 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 01. 2018 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 
Ověřovatelé: dne ........................................... 

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

 

 
 

 
 


