
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 
 

 
Zápis 

z III. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 16. 02. 2015, od 17:00 hodin. 
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 17,03 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 na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 09. 02. 2015 do 16. 02. 2015.  Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 

že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Přítomno je 12 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslav Sekanina a Vladimír Šnajdr a zapisovatelem Josefa 

Henzla 
 

 
Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Návrhy na doplnění: žádné 

Vyjádření se přítomných občanů: žádné 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu 

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

I. Rozpočtová změna 
II. Projednání změny jednacího řádu zastupitelstva obce 
III. Dotace na výsadbu v obci 
IV. Různé  
V. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro 9   Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM III. 39 bylo schváleno. 
 

Bod I. Rozpočtová změna 5/2014 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem změny rozpočtu obce pro rok 2014, jedná se o úpravu 

rozpočtu dle pokynů Krajského úřadu Pardubického kraje. Ke změně dochází na oddíle a paragrafu 

1031 + 755 tis. Kč a na oddíle a paragrafu 1032 -755 tis. Kč. Jedná se o změnu rozpočtu, která je 



nutná z důvodu chybného vedení rozpočtu, způsobená účetní obce. Tato změna se účetně týká 

lesního hospodářství, ale nikterak se neprojevuje do celkového výsledku hospodaření obce v roce 

2014.   

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2014, změna na odd par. 
1031 + 755 tis. Kč a odd. par. 1032 - 755tis. Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM III. 40 bylo schváleno. 

 

Bod II.  Projednání změny jednacího řádu zastupitelstva obce 
Předsedající předložil zastupitelům k vyjádření nové znění jednacího řádu zastupitelstva obce. Změna 

v jednacím řádu se týká hlavně možnosti předkládat dokumenty pro jednání v elektronické podobě. 
Změna jednacího řádu byla zastupiteli projednána i na pracovní poradě. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje jednací řád zastupitelstva obce s platností od 01. 

03. 2015. 
Výsledek hlasování: Pro 9  Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM III. 41 bylo schváleno. 

 
Bod III. Dotace na výsadbu v obci 

Předsedající přednesl návrh podání žádosti o dotaci na výsadbu v obci v rámci programu SFŽP. 
V rámci tohoto programu je možno získat 80% dotaci na výsadku zeleně v intravilánu obce 

v maximální výši 400 tis. Kč. Tento projekt by mohl zajistit novou výsadbu na návsi a v okolí kostela, 

na parku před obchodem Jednota, v areálu a blízkosti areálu koupaliště případně v prostoru mezi 
ubytovnou a bytovými domy. Jednalo by se o výsadbu různých dřevin, rostlin nízkého vzrůstu a 

ovocných dřevin. Předsedající požádal zastupitele o souhlas s podání této žádosti o dotaci a svěření 
pravomocí k podpisům potřebných smluv. Dále předsedající seznámil přítomné s opětovným podáním 

žádosti o dotaci u skupiny ČEZ, kde jde o 100% dotaci na liniovou výsadbu v extravilánu obce.  

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně v obci 
Rychnov na Moravě z prostředků poskytovaných SFŽP. K zajištění potřebné legislativy a podpisům na 

nutných smlouvách a žádostech pověřuje starostu obce. 

Výsledek hlasování: Pro  9  Proti  0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM III. 42 bylo schváleno. 

 
Bod IV. Různé  

 

Cena palivového dřeva 
Na minulém zasedání byla schválena cena palivového dříví pro občany obce Rychnov na Moravě. Na 

žádost pana Knoblicha byla otevřena debata o možnosti levnějšího dříví pro určitou skupinu občanů. 
Předsedající požádal předkladatele návrhu o vyslovení návrhu a jeho odůvodnění, dále byli vyzváni i 

ostatní zastupitelé k vyjádření. Možnost vyjádřit se dostali i přítomní občané. 
p. Knoblich - já jsem pro, aby důchodci a sociálně slabší tady v obci dostali dvě fůry dřeva ve slevě 

30% na první fůru a 20% na druhou já si myslím, že by jim to mělo stačit na tu zimu no a to je 

všechno 
- předsedající požádal předkladatele o specifikaci příjemců takto zlevněného dříví 

p. Kniblich doplnil - já nevím jak na vrchu, ale u nás na spodním konci jde např. o Chromcovi, pí. 
Dlabáčková, pí. Chromcová (Nováková), je jich tady určitě daleko více, kteří by to potřebovali. 



p. Šnajdr - no tak zhruba jako Petr Knoblichů, nějakou slevu bych jim dal, ale jak přesně to propočítat 

jsem nepřemýšlel 

p. Pastýř - jsem pro jednotnou cenu, slevy by se mohlo zneužívat 
p. Švehla - žádnou slevu bych nedával 

p. Henzl - při slevách by mohlo dojít k tomu, že budeme stanovovat cenu barák od baráku, což by 
bylo diskriminační, na uhlí, plyn ani elektřinu také nepřispíváme proto bych nechal cenu jednotnou pro 

všechny, spravedlnost jako taková neexistuje 

pí. Šmídová - souhlasím s Pepou, bylo by do diskriminační a pro starší lidi v obci je možná výpomoc  
p. Sekanina - jsem pro jednotnou cenu, o většinu starších občanů se starají rodinní příslušníci, ti kteří 

nemají oporu v rodině mohou požádat o výpomoc obecní dělníky 
pí. Pospíšilová - já jsem pro jednotnou cenu, cena není zas tak vysoká a jak bylo řečeno na plyn ani 

uhlí taky nepřispíváme 
starosta - jsem pro zachování jednotné ceny, pro letošní rok byla cena navýšena o 300,- Kč na jedné 

fůře, palivové dříví je prodáváno pouze občanům naší obce, ale na druhou stranu je to i jakýsi příjem 

do obecní kasy 
Předsedající poděkoval zastupitelům za vyjádření a požádal přítomné občany o jejich názor. 

p. Katovský - není důchodce jako důchodce, někteří mají 20000,- Kč a jiní třeba jen 6500,- Kč, takže 
sleva by měla být poskytnuta pouze těm s nízkým příjmem. Navrhoval bych slevu jen pro jednotlivce a 

žádost vždy posoudit. Plošná sleva je nevhodná. 

Pí. Hánová - sleva by v obci vyvolala akorát zlou krev, když si dřevo objednáte jinde tak se vás ptát 
nebudou, jestli jste důchodce či nikoliv  

 
Předsedající poděkoval za příspěvky a debatu ukončil. Dále byl přednesen tento 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje snížení ceny palivového dříví občanům důchodového 

věku ve výši 30% u první fůry a 20% u druhé fůry. 

Výsledek hlasování: Pro  2  Proti  7  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM III. nebylo schváleno. 

  
Informace o dění v obci 

Starosta informoval přítomné o provádění prací na lesní cestě, provádění prořezávky v lese a v areálu 

koupaliště. Dále informoval o zbourání nepoužívané zděné čerpací stanice pod koupalištěm a 
nefunkčních převlékáren na koupališti. Zakoupena byla plastová jímka pro sociální zázemí koupaliště, 

3 nové stoly na stolní tenis, které jsou umístěny v bývalé tělocvičně.  
  

Příjem zaměstnanců 

I v tomto roce bude obec využívat možnosti příspěvku na mzdové náklady pracovníků VPP, příspěvek 
bude poskytovat ÚP ve 100% výši. První nový pracovníci budou nastupovat od 01. 03. 2015. 

 
Diskuse 

 
Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

 

Zastupitelé: 
p. Šnajdr - zmíněná lesní cesta přes palach půjde až dozadu k vysokému napětí 

- starosta- cesta se buduje jako páteřní lesní komunikace a je v úmyslu jí propojit až k domu čp. 1 
v obci Rychnov na Moravě  

 

pí. Pospíšilová - bylo zlikvidováno staré hasičské auto, ale doposud nebylo zřejmě zrušeno v evidenci 
HZS PK 

- starosta - auto bylo ekologicky zlikvidováno a administrativa se dořešuje 
 

Další dotazy nebyly  
 

Občané: 

p. Hanák - se dotázal na možnost uložení kovového odpadu  
- starosta - ve SD je k dispozici kontejner na kovový odpad, obec nemůže tento odpad vykupovat, ale 

bezplatně jej přijímá, horší je to s bioodpadem a vůbec s tříděním odpadu. Pokud se nenajde 



společnost, která by od nás bezplatně odebírala bioodpad, tak bude obec nucena za tuto likvidaci 

platit. Veškerý odpad mohou občané naší obce ukládat na SD obce. 

 
p. Katovský - žádá o podrobný rozpis výdajové části rozpočtu obce 

- starosta - po uzavření účetního roku je zveřejněna účetní závěrka a závěrečný účet, z těchto 
dokumentů, které jsou k nahlédnutí na OÚ a úředních deskách obce, je možno všechny požadované 

údaje získat. Co se týká roku 2015, tak rozpočet je pouze předpoklad a v současné době není možné 

podat žádné podrobné informace.  
  

Další příspěvky nebyly.  
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,45 hod. 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 02. 2015 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

Ověřovatelé: Miroslav Sekanina    dne ........................................... 
 

        Vladimír Šnajdr    dne ........................................... 
 

 

Starosta: Milan Hána dne  


