
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 
 

 
Zápis 

Z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 14. 11. 2015, od 10:00 hodin. 
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 10,05 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 04. 11. 2015 do 14. 11. 2015.  Současně byla zveřejněna na 

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

že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, omluveni Pospíšilová, 

Pastýř), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Přítomno bylo 46 občanů, 1 host. 

 
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 předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Návrhy na doplnění: žádné 
Vyjádření se přítomných občanů: nikdo 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu 

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

I. Zpráva investičního výboru (MŠ, chodníky) 
II. Prodej pozemků 
III. Rozpočtová změna 
IV. Příprava rozpočtu obce pro rok 2016 
V. Představení technicko - ekonomické studie odkanalizování obce 
VI. Různé 
VII. Závěr  

 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0    Zdrželi se 0  
Usnesení č. RNM VIII. 79 bylo schváleno. 

 
Bod I.  Zpráva investičního výboru (MŠ, chodníky) 

MŠ 



Na minulém zasedání byl investiční výbor zastupitelstvem pověřen k provedení kontroly prací 

provedených v MŠ a ŠJ. Předsedající požádal člena výboru p. Švehlu, aby přednesl zprávu z provedené 

kontroly, p. Švehla seznámil přítomné se zprávou investičního výboru, tato zpráva je přílohou zápisu. 

Výsledkem kontroly jsou doporučení investičního výboru, předsedající požádal zastupitele i občany o 

vyjádření ke zprávě i doporučením. 

Vyjádření zastupitelů: žádné  

Vyjádření občanů: Katovský M. - proč se na opravách nepodíleli zaměstnanci obce 

starosta - obec se o provedených opravách dozvěděla až při obdržení žádosti o proplacení těchto prací 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje navýšení příspěvku PO MŠ pro rok 2015 ve výši 
30.000,- Kč, tato částka je určena na navýšení rezervního fondu. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. RNM VIII. 80 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úhradu prací provedených v MŠ a ŠJ z rezervního 

fondu PO MŠ Rychnov na Moravě. 
Výsledek hlasování: Pro  7   Proti 0     Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM VIII. 81 bylo schváleno. 

 
Chodníky 

Dalším úkolem investičního výboru byl dozor stavby chodníků na návsi, předsedající opět požádal p. 
Švehlu o seznámení přítomných s prací investičního výboru, p. Švehla seznámil přítomné 

s provedenými kontrolami na stavbě chodníků s konstatováním, že byla dodržena projektová 

dokumentace. Problém nastal v místě sochy u silnice, kde bylo zjištěno, že chybí vyjádření památkové 
péče, následné vyjádření požaduje větší odstup chodníku od podstavce sochy. Z tohoto důvodu 

doporučuje výbor v této části stavbu neprovádět a nechat zpracovat opravu projektové dokumentace. 
Součástí opravy projektové dokumentace by mohl být i nový chodník k jižní bráně hřbitova. Pro 

přípravu změny projektu budou doloženy i souhlasná stanoviska farnosti a památkové péče. Při 
realizaci této změny dojde ke zrušení současné komunikace a v místě bude pouze chodník. 

Předsedající požádal zastupitele i občany o vyjádření ke zprávě a návrhů. 

Vyjádření zastupitelů: Šnajdr - přístup k jižní bráně bude pouze pro chodce nebo bude možné použít i 

na jízdu motorových vozidel 

starosta - chodník bude pouze pro pěší ve stejné podobě jako chodníky na návsi   

Knoblich - bude v blízkosti kostela parkovací plocha? 

starosta - parkovací plocha je v místě bývalého domu u hřbitovní zdi, po dokončení všech prací 

v blízkosti tohoto místa bude plocha nově upravena  

Vyjádření občanů: Katovský M. - proč se bude budovat chodník v místě kde se dá chodit po asfaltce a 

jak bude řešeno odvodnění cesty 

starosta - odvodnění a nový povrch komunikace k MŠ je řešen projektem, který se má v budoucnu 

realizovat    

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přerušení prací na výstavbě chodníků v úseku od 

sochy u silnice po vánoční strom. 
Výsledek hlasování: Pro 7   Proti  0  Zdrželi se 0   

Usnesení č. RNM VIII. 82 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje provedení změny projektové dokumentace na 
výstavbu chodníků na návsi, k jednání s projektantem a odsouhlasení nového návrhu projektu 

opravňuje investiční výbor.  

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti  0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. RNM VIII. 83 bylo schváleno. 



Bod II. Prodej pozemků 

Předsedající předložil zastupitelstvu návrhy na prodeje pozemků ve vlastnictví obce, návrhy prodejů 

byly zveřejněny na úřední desce obce. Jedná se o dva pozemky na zahradě a pod garáží manželů 
Prudilových, prodej částí pozemku 5005 dle již dříve schváleného záměru prodeje žadatelům p. 

Knoblichovi a p. Žáčkovi, a 5 pozemků v oploceném areálu f. ZOS. U všech pozemků prodej za cenu 
7,-/m2. Předsedající požádal zastupitele i občany o vyjádření   

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Poté nechal hlasovat o jednotlivých návrzích 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 668/5 o výměře 23m

2
 za 

cenu 7,-Kč/m
2
, kupujícím budou manželé Jana a František Prudilovi Rychnov na Moravě čp. 143 

majetek nabydou jako SJM, cena pozemku je 161,- Kč, kupující dále hradí náklady na sepsání 
smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 Výsledek hlasování: Pro  7  Proti   0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VIII. 84 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 668/9 o výměře 65m
2
 za 

cenu 7,-Kč/m
2
, kupujícím bude František Prudil Rychnov na Moravě čp. 143, cena pozemku je 455,- 

Kč, kupující dále hradí náklady na sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 Výsledek hlasování: Pro 7  Proti  0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VIII. 85 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej částí původního pozemku par. č. 5005 
rozděleného geometrickým plánem č. 734-342/2015 a to část označenou písmenem „a“ o výměře 
55m

2 
a část označenou písmenem „b“ o výměře 188m

2
 za cenu 7,-Kč/m

2
, kupujícím budou Alena 

Knoblichová a Petr Knoblich Rychnov na Moravě čp. 120, cena pozemků je 1.701,- Kč, kupující dále 
hradí náklady na geometrický plán, sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 Výsledek hlasování: Pro 6   Proti  1 (Henzl)  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VIII. 86 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej částí původního pozemku par. č. 5005 
rozděleného geometrickým plánem č. 734-342/2015 a to část označenou novým parcelním číslem 
5005/2 o výměře 464m

2  
za cenu 7,-Kč/m

2
, kupujícím budou manželé Jana a Petr Žáčkovi, Antonína 

Slavíka 1312/5 Brno Černá Pole, majetek nabydou jako SJM, cena pozemku je 3.248,- Kč, kupující 
dále hradí náklady na geometrický plán, sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. 

 Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VIII. 87 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemků par. č. 581/14 o výměře 352m

2
, 

par. č. 581/21 o výměře 24m
2
, par. č. 6952 o výměře 774m

2
, par. č. 3618/5 o výměře 86m

2
 a parcelu 

ZE 3488/1 o výměře 387m
2
 za cenu 7,-Kč/m

2
, kupujícím bude ZOS Rychnov na Moravě s.r.o., cena 

pozemků je 11.361,- Kč kupující dále hradí náklady na sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM VIII. 88 bylo schváleno. 
 

Bod III. Rozpočtová změna 

Předsedající předložil návrh rozpočtové změny č. 2 pro rok 2015. RZ počítá s navýšením výdajů o 
3.401.000,- Kč na celkovou výši výdajů 13.864.288,- Kč, a navýšení příjmů o 3.664.940,- Kč na 

celkové příjmy 14.248.228,- Kč. RZ je tedy předkládána jako přebytková a celkově touto změnou obec 
očekává přebytek v hospodaření v roce 2015 ve výši 383.940,- Kč. K 31. 10. 2015 jsou skutečné 



výdaje celkem 11.023.793,- Kč a příjmy celkem 12.355.262,- Kč, což znamená, že prozatím je 

hospodařeno s přebytkem 1.331.469,- Kč. Prozatím však neproběhla úhrada výstavby chodníků. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 2/2015, kterou se navyšují výdaje o 

3.401.000,- Kč a příjmy o 3.664.940,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM VIII. 89 bylo schváleno. 
 

Bod IV. Příprava rozpočtu obce pro rok 2016 
Předsedající seznámil přítomné s přípravou rozpočtu obce pro rok 2016. Informace o zahájení přípravy 

rozpočtu byla zaslána zastupitelům, PO MŠ a byla zveřejněna na webu obce. Žádosti a návrhy na 

rozpočet je nutné podat do 20. 11. 2015 na OÚ. Poté bude sestaven návrh rozpočtu, který projedná 
zastupitelstvo na své pracovní schůzce a následně bude návrh rozpočtu obce pro rok 2016 zveřejněn 

na úředních deskách obce. Schválení rozpočtu obce pro rok 2016 je naplánováno na zasedání, které 
se bude konat ve středu 16. 12. 2015 od 18,00. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

 
Bod V.  Představení technicko - ekonomické studie odkanalizování obce 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení technicko-ekonomické studie odkanalizování obce a na tuto 
studii byl vybrán projektant Ing. Oldřich Rec, který je přítomen dnešnímu zasedání. Předsedající 

požádal pana projektanta o představení studie. Předsedající doplnil, že na dnešním jednání se nebude 

přijímat žádné rozhodnutí k likvidaci odpadních vod v obci, půjde pouze o možnost získat co nejvíce 
informací k této problematice, proto požádal všechny přítomné o vyslovení svých dotazů na 

projektanta. 
Následovalo vystoupení projektanta, během něj přítomní pokládali otázky. 

Na začátku svého vystoupení seznámil projektant přítomné s legislativou upravující likvidaci odpadních 

vod a závazky ČR vůči EU. 
Projektant podrobně rozebral studii a seznámil přítomné, z jakých podkladů vycházel. Kompletní studie 

je k nahlédnutí na webu obce. Projektant odpověděl na všechny položené otázky jak od občanů, tak 
od zastupitelů. Otázky se týkaly převážně technických věcí kolem realizace likvidace odpadních vod, a 

protože se jednalo o skupinovou debatu, nejsou podrobné údaje z této debaty v zápisu uvedeny.  

Předsedající poděkoval projektantovi za prezentaci a tento bod jednání ukončil. 
    

Bod VI. Různé 
Vklad majetku do DSO 

Předsedající předložil návrh na vklad nově vybudovaného majetku do DSO Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska. V letošním roce byly zbudovány další dvě přípojky a to k čp. 144 a čp. 148. 

Celková hodnota nového majetku je 14.878,- Kč.  

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vložení nově vybudovaného majetku do DSO 

skupinový vodovod Moravskotřebovska v celkové hodnotě 14.878,- Kč, obec povede tento majetek 
dále na podrozvahovém účtu 911.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM VIII. 90 bylo schváleno. 

 
Dohoda o narovnání vlastnických vztahů 

Předsedající předložil zastupitelstvu návrh na uzavření dohody o narovnání vlastnických vztahů - 

odsouhlasení hranic závazek narovnání mezi obcí Rychnov na Moravě a manželi Černohousovými. 
Odsouhlasením této dohody dojde k narovnání dlouholetého sporu. Osobně přítomný p. Černohous 

potvrdil zájem o narovnání způsobem uvedeným v dokumentu. Dokument je součástí zápisu. 



Vyjádření zastupitelů: žádné  

Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje dohodu o narovnání vlastnických vztahů - 
odsouhlasení hranic a závazek narovnání, mezi obcí Rychnov na Moravě a manželi Černohousovými.    

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM VIII. 91 bylo schváleno. 
 

Dopis pana Beránka 
Předsedající obdržel dopis od pana Beránka, ve kterém je stížnost na uzavření MŠ v pondělí 16. 11.  

2015. Dopis byl zaslán zastupitelům. 
 

Vyjádření zastupitelů: Zastupitelé se shodli na tom, že uzavření MŠ bylo zveřejněno v dostatečném 

předstihu, a že uzavření MŠ je v kompetenci ředitelky.  
Vyjádření občanů: žádné 

 
I přestože zastupitelé nemají problém s uvedeným uzavřením MŠ přednesl předsedající následující 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě požaduje, aby si PO MŠ vždy v předstihu pro uzavření svého 

provozu vyžádala písemný souhlas obce, zastoupenou starostou obce.    
Výsledek hlasování: Pro  3   Proti 4 (Šnajdr, Knoblich, Sekanina, Švehla)  Zdrželi se 0  

Usnesení nebylo schváleno. 
 

Diskuse 

Knoblich - myslím si, že by bylo vhodné uspořádat referendum ke kanalizaci 
Starosta - téma likvidace odpadních vod bude zastupitelstvo probírat na své pracovní schůzce a na 

příštím zasedaní přijme zastupitelstvo závazné stanovisko k likvidaci odpadních vod v obci. 
 

Bod VII. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat v sobotu 
21. 11. 2015 a poté zasedání zastupitelstva v 12,24  hod ukončil. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 11. 2015 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

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

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

 
 
 
Milan Hána - starosta obce 


