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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 XXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě,
konaného dne 27. 06. 2018, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,05 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
pozvánka na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 20. 06. 2018 do 27. 06. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 6 členů zastupitelstva (omluveni: P. Švehla, P. Knoblich, M. Sekanina), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomno bylo 8 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Karla Pastýře a Vladimíra Šnajdra, 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: žádné
Vyjádření se přítomných občanů: žádné
Předsedající přečetl návrh usnesení a dal hlasovat o schválení programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání:
I. Žádost o dotaci na DA pro jednotku SDH
II. Rozpočtová změna
III. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2017
IV. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2017
V. Informace k volbám do zastupitelstva obce
VI. Různé, diskuse
VII. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII. 265 bylo schváleno.
Bod I. Žádost o dotaci na DA pro jednotku SDH
Zástupci SDH požádali obec o podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH. Jednalo
by se o 9místnou dodávku, která by byla zapsána do registru výjezdových vozů hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje. Předpokládaná cena vozu je 1 mil. Kč. Dotaci na pořízení auta poskytuje MV ČR a Pardubický kraj.
MV ve výši max. 450 tis. Kč a kraj ve výši 300 tis. Kč, obec by v případě nákupu vozidla měla spoluúčast ve výši 250
tis. Kč. Pro administraci žádosti od MV byl vybrán Ing. Jakub Kára, v případě kladného vyřízení získání dotace u MV by
obec za tuto službu hradila částku 15 tis. Kč. Částku za administraci žádosti o dotaci ve výši 15 tis. Kč, by obci poskytl
SDH Rychnov na Moravě.
Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu
pro jednotku SDH Rychnov na Moravě, dotace bude podána u MV a následně u Pardubického kraje. Dále
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci s Ing. Jakubem Károu.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 (Šmídová, Henzl) Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII. 266 nebylo schváleno.
Bod II.
Rozpočtová změna
Předsedající předložil zastupitelům návrh úpravy rozpočtu obce v roce 2018. RZ 3 počítá s navýšením v příjmové i
výdajové části rozpočtu o 7 500 000 Kč. Jedná se o převody vlastních fondů, vše z důvodu refinancování úvěru a
rušení bankovních účtů u ČS a Monety.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce pro roce 2018, prostřednictvím RZ 3/2018.
Navýšení ve výdajové i příjmové části o 7 500 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII. 267 bylo schváleno.
Bod III. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2017
Předsedající předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní závěrky obce za rok 2017 a dále byl
předložen závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Všechny dokumenty byly
zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku hospodaření obce za rok 2017 byly zjištěny chyby a
nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb., a to: Územní celek neoprávněně zadržel
peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv.
Závěrem zprávy o přezkumu hospodaření obce je konstatováno, že nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.
K chybám a nedostatkům byla již přijata nápravná opatření.
Zadržené finanční prostředky z vypořádání voleb do PS PČR byly odeslány na účet FÚ pro Pardubický kraj dne 21. 03.
2018.
Obec hospodařila v roce 2017 s celkovými příjmy 18 431 520,07 Kč a výdaji v celkové výši 16 238 028,76 Kč, tedy
s přebytkem 2 193 491,31 Kč. Z přebytku byla hrazena splátka dlouhodobého úvěru ve výši 222 000 Kč. Obec v roce
2017 poskytla příspěvky ze svého rozpočtu spolkům a organizacím v celkové výši 344 671,60 Kč, na dotacích získala
obec v roce 2017 příspěvky v celkové výši 1 318 696,60 Kč.
Zastupitelstvo musí též projednat a schválit hospodářský výsledek obce za rok 2017. Obec hospodařila se ziskem,
výnosy činily 14 366 016,44 Kč a náklady 11 291 107,15. Výsledek hospodaření je tedy 3 074 909,29 a starosta
navrhuje jeho převod na účet 432.
Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017 s výhradami,
na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII. 268 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě přijímá nápravné opatření k nedostatkům uvedeným ve zprávě o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017.
Obec bude důkladně sledovat a dodržovat stanovené termíny na vypořádání poskytnutých finančních prostředků.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII. 269 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII. 270 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2017 ve výši 3 074 909,29 Kč, a
jeho převod na účet 432.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII. 271 bylo schváleno.

Bod IV. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2017
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku PO a hospodářského výsledku PO za rok 2017.
PO vykázala za rok 2017 hospodářský výsledek se ziskem 6 237,47 Kč. Tento přebytek navrhuje ředitelka MŠ převézt
do rezervního fondu MŠ. V PO byla provedena finanční kontrola, provedená zřizovatelem. Tato kontrola byla
provedena dne 08. 12. 2017 a kontrolované období bylo - 1. 1. 2017 - 30. 09. 2017. Kontrolou nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky a porušení právních předpisů. Organizace hospodařila v souladu se zřizovací listinou, náklady jsou
hospodárné a účelné. Celý protokol je k nahlédnutí na OÚ.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a hospodaření PO MŠ Rychnov na Moravě za rok
2017. Zisk z hospodaření ve výši 6 237,47 Kč bude přesunut do rezervního fondu MŠ.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII. 272 bylo schváleno.
Bod. V. Informace k volbám do zastupitelstva obce
Předsedající podal přítomným informace k plánovaným volbám do zastupitelstva obce. Komunální volby a doplňkové
volby do Senátu vyhlásil prezident republiky na 5. a 6.října 2018. Do komunálních voleb musí každý kandidát odevzdat
s kandidátní listinou 26 podpisů od občanů, že s jeho kandidaturou souhlasí. Pro sdružení kandidátů je potřeba 40
podpisů. Kandidátní listiny je nutno odevzdat do 31.7.2018 na obecním úřadě. Protože jsou i doplňkové volby do
Senátu musí volební komise počítat s tím, že senátní volby jsou dvoukolové.
Bod VI. Různé:
Dotace na pořízení ÚP obce
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení územního plánu obce.
Poskytovatelem dotace ke Pardubický kraj, dotace bude ve výši 150 000 Kč.
Vyjádření zastupitelů: nebylo
Vyjádření občanů: nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu - Podpora
pořízení územních plánů z rozpočtu Pardubického kraje. Evidenční číslo smlouvy: OR/18/23288.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII. 273 bylo schváleno.
Příspěvek na příměstský tábor
Předsedající seznámil přítomné s žádostí SRPDŠ o příspěvek na příměstský tábor. V minulém roce obec poskytnula
příspěvek 500,- Kč na dítě s trvalým pobytem v Rychnově na Moravě. Na příměstský tábor je v současné době
přihlášeno 16 dětí z Rychnova, což činí předpokládanou částku 8 000 Kč. Prostředky budou poskytnuty
prostřednictvím smlouvy o poskytnutí dotace.
Vyjádření zastupitelů: p. Pospíšilová za finanční komisi upozornila na dodávaní dokladů k vyúčtování.
Vyjádření občanů: nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. RNM 01/2018.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XXVIII 274 ne - bylo schváleno.
Rekonstrukce elektřiny na tělocvičně
Předsedající předložil projekt na rekonstrukci elektrického vedení na tělocvičně. O vypracování projektu na samostatný
přívod elektřiny pro tělocvičnu, bylo požádáno z důvodu častých výpadků elektřiny při pořádání kulturních akcí. Dle
ocenění je cena za rekonstrukci elektřiny předpokládána ve výši cca 300 tis. Kč, v případě realizace je třeba počítat
s výměnou krytu stropu tělocvičny, předpokládaná cena cca 100 tis. Kč.
Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.
Vyjádření zastupitelů: Pospíšilová - jediná kulturní místnost v obci je pro, Šmídová, Henzl - je pro, Pastýř - je to
potřeba, Šnajdr - budou na to peníze? Raději počkat. Starosta - peníze jsou, záleží na výstavbě mostu v horní části
obce, menší kulturní zázemí bude i na rychtě č.p. 164, dále je nutno řešit v tělocvičně výměnu oken.
Vyjádření občanů: nebylo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje zřízení nového odběrného místa pro tělocvičnu na čp. 166 a
rekonstrukci elektroinstalace.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1 (Šnajdr)
Usnesení č. RNM XXVIII 275 bylo schváleno.
Diskuse
Předsedající vyzval zastupitele a následně občany k jejich dotazům.
Šnajdr - se dotázal, zda funguje katr, který obec chce využívat
starosta - vše je připravené, ale v současné době mají zaměstnanci dostatek práce na údržbě obce, pokud by byl
zájem o řezivo tak jsme schopni řezat bezodkladně
Hanák - dotázal se proč paní Šmídová hlasovala proti návrhu podání dotace na DA pro jednotku SDH
- tímto dotazem započala vášnivá debata, která nebude v zápise uvedena
Další dotazy nebyly.
Bod VII. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem klidné prožití prázdnin, a sdělil, že další zasedání se
bude konat dle potřeby, nejdéle však do konce září a poté zasedání zastupitelstva v 18,59 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) RZ 03/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 7. 2018
Zapisovatel: Josef Henzl
Ověřovatelé:

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

