
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 
 

 
Zápis 

Z IX. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 21. 11. 2015, od 10:00 hodin. 
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 10,08 
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. 11. 2015 do 21. 11. 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 bylo 48 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovatele zápisu Petra Knoblicha a Boženu Pospíšilovou, 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. Přijetí závazného stanoviska k likvidaci odpadních vod v obci 
II. Různé 
III. Závěr  

 
Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM IX. 92 bylo schváleno. 
 

Bod I.  Přijetí závazného stanoviska k likvidaci odpadních vod v obci. 
Předsedající seznámil přítomné s výsledkem pracovní schůzky zastupitelstva, na této schůzce byl 

předložen návrh pana Knoblicha na konání referenda k otázce výstavby kanalizace, protože to bylo 

jediné na čem se byli zastupitelé schopni shodnout bylo rozhodnuto o konání místního referenda. 
V referendu bude položena otázka na výstavbu tlakové kanalizace v obci. Předsedající požádal všechny 

zastupitele o jejich vyjádření ke konání referenda a o vyslovení jejich názoru na likvidaci odpadních 



vod v obci.  

Starosta sdělil, že se domnívá, že k této otázce mělo zastupitelstvo přistoupit s odvahou a rozhodnout 

samo, ale na druhou stranu si nedovede představit, že by upřel občanům možnost na jejich rozhodnutí 
v referendu, proto konání referenda přijímá a připraví vše tak, aby se referendum mohlo konat v co 

nejkratším termínu. Co se týká likvidace odpadních vod se domnívá, že pokud jsou možné dvě 
varianty a to tlaková kanalizace nebo domácí čistírny, přikloní se k variantě domácích čistíren, které by 

obec spolufinancovala. 

Šmídová souhlasí s konáním referenda a je pro výstavbu tlakové kanalizace. 
Švehla souhlasí s konáním referenda, u likvidace odpadních vod si dovede představit obě varianty, ale 

vzhledem k možnosti kontroly nad výdaji upřednostňuje domácí čistírny. 
Pospíšilová souhlasí s referendem, je pro výstavbu kanalizace, domnívá se že kanalizaci chce převážná 

většina občanů obce. 
Sekanina souhlasí s referendem, po seznání s technicko - ekonomickou studií je přesvědčen, že 

správnou variantou je výstavba tlakové kanalizace. 

Henzl souhlasí s referendem, je pro variantu domácích čistíren. 
Knoblich souhlasí s referendem, z provozních důvodů je jednoznačně pro kanalizaci. 

Šnajdr souhlasí s referendem, v současné době má požádáno k povolení k výstavbě domácí čistírny, 
tuto variantu upřednostňuje i pro celkové řešení, pokud se v referendu rozhodne o výstavbě 

kanalizace tak se připojí na kanalizaci. 

Pastýř souhlasí s referendem, vzhledem k rozloze a členitosti obce se přiklání k domácím čistírnám. 
Předsedající poděkoval zastupitelům za jejich názory a nyní dal slovo přítomným občanům.    

Vyjádření občanů:  
Přítomní občané se připojovali do skupinové debaty, která není do zápisu podrobně zaznamenaná. Dle 

jejich vyjádření je většina přítomných občanů pro výstavbu tlakové kanalizace v obci. 
Předsedají poděkoval přítomným za debatu k tomuto tématu a oznámil přistoupení k hlasování. 

Připomněl návrh pana Knoblicha, vyslovený již na zasedání 14. 11. 2015, na uspořádání místního 

referenda poté přednesl návrh usnesení a dal hlasovat. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce zajištěním uspořádání referenda 

k otázce výstavby kanalizace v obci. Starosta připraví vše potřebné tak, aby mohlo zastupitelstvo na 

svém prosincovém jednání referendum vyhlásit. 
Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0   Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM IX. 93  bylo schváleno. 
 

 

Bod VI. Různé 
Stanovisko k podnikatelskému záměru 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí p. Kristka o souhlas s vybudováním pracoviště pro 
ekologickou likvidaci motorových vozidel. Toto pracoviště by mohlo vzniknout v areálu f. ZOS v místě 

dolního střediska tj. v blízkosti nemovitostí čp. 132,134,135,208.  
Vyjádření zastupitelů: zastupitelé se shodli na nevhodnosti vybrané lokality pro zamýšlený druh 

podnikání 

Vyjádření občanů: občané sousedící s vybranou lokalitou vyjádřili nesouhlas, k nim se přidali i další 
občané 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě nesouhlasí s vybudováním pracoviště na ekologickou likvidaci 

motorových vozidel v areálu, který je v blízkosti zástavby domů čp. 132,134,135 a 208.  
Výsledek hlasování: Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM IX. 94  bylo schváleno. 
 

 
Diskuse 

Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi. 

 
Katovský - zajímá mě využívání obecních pozemků hlavně těch za hospodou, další je zamykání mostku 

k Halasům co to je, další je závory do lesa - to tak nejde pane starosto 



Starosta 

 - do lesa je zákonný zákaz vjezdu motorových vozidel, nevím o jakých závorách je řeč protože obec 

prozatím žádnou neinstalovala. Protože se budují lesní cesty a tím se i zpřístupňují obecní lesy 
případným škůdcům je v plánu tyto cesty opravdu uzavřít, tak aby nebylo možné do lesů jet 

motorovými vozidly. Cyklista nebo pěší návštěvník může závoru obejít. 
- nový majitel čp. 69 a přilehlých pozemků si nepřeje chození přes pozemky, dotčený pozemek je ve 

ZE, až po ukončené digitalizaci obce se vyjasní hranice a vlastnictví  pozemků, poté bude možné řešit 

využití obecní lávky pro veřejnost. 
- pozemky za hospodou jsou také vedeny ve ZE a nejsou známi jejich hranice, stejně tak není dosud 

zcela jasné vlastnictví pozemků, na zmíněných pozemcích se nachází točna pro příjezd zásobování do 
obchodu, septik pro hospodu a obchod, travnatý pozemek a septik byl vždy užíván udržován 

vlastníkem hospody a v tom pokračuji.  
 

V další diskuzi se občané vrátili k problematice likvidace odpadních vod. 

 
Po ukončení debaty se předsedající dotázal, zda má ještě někdo příspěvek do diskuze.   

Nikdo se do diskuze již nepřihlásil. 
 

Bod VII. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat ve středu 
16. 12. 2015 a poté zasedání zastupitelstva v 11,15 hod. ukončil. 

 
Přílohy zápisu: 

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

 
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 11. 2015 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

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

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

 
 
 
Milan Hána - starosta obce 


