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Obec Rychnov na Moravě 

569 34 Rychnov na Moravě 63 
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Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 
 

 

Zápis 
z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 14. 09. 2018, od 18:00 hodin. 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,03  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 
pozvánka na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 04. 09. 2018 do 14. 09. 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. Švehla), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 

obcích). 
Přítomno bylo 21 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Karla Pastýře, Petra Knoblicha, 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. Úprava rozpočtu obce 
II. Prodej a bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví obce 

III. Aktualizace POV Pardubického kraje 
IV. Zhodnocení volebního období 2014 - 2018 
V. Různé, diskuse  

VI. Závěr  
 

Výsledek hlasování:  Pro   8   Proti  0    Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM XXX. 289 bylo schváleno. 

 
Bod I.  Úprava rozpočtu obce 

Předsedající předložil návrh na změnu rozpočtu obce v roce 2018 č. 5. Tato změna rozpočtu je sestavena dle 
aktuálního stavu toku finančních prostředků k 31. 8. 2018 a upravený předpoklad do konce roku. Navýšení příjmové 

části rozpočtu o 2 293 500 Kč a ve výdajové části o 2 030 000 Kč. 1,5 mil. Kč z této RZ tvoří převody vlastních 

prostředků a to v příjmové i výdajové části rozpočtu.  
Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: nebylo 
Vyjádření občanů: nebylo 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce pro rok 2018, prostřednictvím RZ 5/2018. 

Navýšení příjmové části rozpočtu o 2 293 500 Kč a výdajové části rozpočtu o 2 030 000 Kč.  
  Výsledek hlasování:   Pro   8   Proti   0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XXX. 290 bylo schváleno. 
 

Bod II.  Prodej a bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví obce 

Předsedající předložil zastupitelům návrh prodeje stavebního pozemku par. č. 627 o výměře 4m2, za cenu 25 Kč/m2, 
kupující má tento pozemek zastavěn vlastní stavbou. Kupující hradí sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do 

katastru. Záměr prodeje zveřejněn pod č. 24/2018 od 9. 5. do 31. 5. 2018. 
Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: nebylo  
Vyjádření občanů: nebylo 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej stavebního pozemku par. č. 627 o výměře 4m2, celková cena 

za pozemek je 100 Kč, kupující hradí sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Kupujícími jsou manželé 
Mazancovi Rychnov na Moravě čp. 224.   

Výsledek hlasování:  Pro   8   Proti   0   Zdrželi se 0  

Usnesení č. RNM XXX. 291 bylo schváleno. 
 

Předsedající předložil zastupitelům žádost Pardubického kraje o převod pozemku par. č. 1118 - ostatní plocha - silnice. 
Tento pozemek je pod tělesem silnice, u autobusového zálivu na křižovatce. Pardubický kraj žádá obec o bezúplatný 

převod tohoto pozemku. Bezúplatný převod pozemků mezi obcí a krajem je standartním postupem, obec takto získala 
od kraje pozemky pod chodníky a bude tomu i v případě další výstavby chodníku. Z uvedených důvodů doporučuje 

předsedající návrh převodu schválit. Záměr převodu zveřejněn pod č. 38/2018 od 30. 8. do 14. 09. 2018. 

Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření. 
Vyjádření zastupitelů: nebylo 

Vyjádření občanů: nebylo 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje bezúplatný převod pozemku par. č. 1118 o výměře 174m2. Pozemek 
bude převeden na Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ: 70892822. 

Výsledek hlasování:  Pro  8    Proti  0    Zdrželi se  0 
Usnesení č. RNM XXX. 292 bylo schváleno. 

 

 
Bod III. Aktualizace POV Pardubického kraje 

Předsedající předložil zastupitelům návrh aktualizace POV pardubického kraje, jeho prostřednictvím může obec získat 
dotaci ve výši cca 100 tis. Kč. V minulosti obec žádala o dotaci na úroky z úvěru, v letošním roce došlo k refinancování 

úvěru a tím k výraznému snížení úroků.  Předsedající předložil návrh na žádost o dotaci z titulu 1-5, zde lze žádat o 
dotaci na výstavbu, rekonstrukci, opravu, obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejné zeleně, veřejného 

prostranství apod. Pro rok 2019 předsedající doporučuje požádat o investiční dotaci na výstavbu veřejného dětského 

hřiště, které nahradí dosluhující hřiště. 
Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: nebylo 
Vyjádření občanů: nebylo  

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje aktualizaci č. 3 POV obce Rychnov na Moravě, a schvaluje záměr 

obce žádat o dotace z programu POV Pardubického kraje dotační titul 1-5, pro rok 2019 a následně i pro roky 2020 - 
2021. 

Výsledek hlasování:  Pro  8   Proti  0    Zdrželi se  0   
Usnesení č. RNM XXX. 293 bylo schváleno. 

 

 
 

Bod IV. Zhodnocení volebního období 2014 - 2018 
Předsedající seznámil přítomné se zprávou o zhodnocení volebního období 2014 - 2018, jedná se o dokument, kterým 

zastupitelstvo zhodnocuje svoji čtyř letou práci.  

Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření. 
Vyjádření zastupitelů: H. Šmídová - doplnit rekonstrukci kuchyně 

Vyjádření občanů: nebylo 
 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává zhodnocení volebního období 2014 - 2018. Dokument bude zveřejněn 
v příštím vydání RL. 

Výsledek hlasování:  Pro   8   Proti  0     Zdrželi se   0      
Usnesení č. RNM XXX. 294 bylo schváleno. 

 

Bod. V. Různé 
 

Oprava Elektroinstalace v tělocvičně 
Předsedající požádal zastupitele o schválení nové smlouvy o připojení souvislé s rekonstrukcí elektřiny v tělocvičně.  

Nastalé neočekávané okolnosti nám ukládají uzavření nové smlouvy o připojení a proto požádal předsedající o 
schválení nového připojení tělocvičny.  

Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: nebylo 
Vyjádření občanů: nebylo  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. na odběrné místo tělocvičny 

pod číslem žádosti 4121446256. 
Výsledek hlasování:  Pro   8   Proti  0     Zdrželi se   0      

Usnesení č. RNM XXX. 295 bylo schváleno. 
 

Pozemky do pronájmu od SPÚ 
Předsedající předložil zastupitelům nabídku SPÚ na pronájem pozemků v jejich vlastnictví. Předsedající navrhuje 

pořádat o pronájem pozemků par. č. 1873, 4112 a 7315/2. Všechny uvedené pozemky obec v současné době udržuje 

a využívá. 
Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: nebylo 
Vyjádření občanů: nebylo  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje podání žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví SPÚ par. č. 1873, 

4112 a 7315/2. 
Výsledek hlasování:  Pro  8    Proti   0    Zdrželi se    0     

Usnesení č. RNM XXX. 296 bylo schváleno. 

 
Sněm SMO ČR 

Předsedající seznámil zastupitele s jednáním SMO, kde zástupci jednotlivých obcí a měst na mimořádném sněmu 
odsouhlasili zvýšení členských příspěvků s platností od roku 2019. Členské příspěvky jsou navýšeny o 1,20 Kč na 

obyvatele a rok. 
Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: nebylo 

Vyjádření občanů: nebylo  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí navýšení členských příspěvku SMO ČR od roku 2019. 

Výsledek hlasování:  Pro   8   Proti   0    Zdrželi se   0      

Usnesení č. RNM XXX. 297 bylo schváleno. 
 

 
Diskuse 

Předsedající vyzval zastupitele a následně občany k jejich diskusi 
Zastupitelé 

B. Pospíšilová se dotázala na drcení stavební sutě v blízkosti jejich domu z důvodu prašnosti a hluku 

- starosta - drcení sutě bylo ukončeno v pátek 14. 9. 2018 ve 12:00, děkujeme občanům za trpělivost 
 

Občané 
D. Novák se dotázal na objízdnou trasu při rekonstrukci mostu 

- starosta - objízdná trasa bude za potokem mezi ploty, trasu ukázal přítomným na mapě 

 
F. Hanák poděkoval zastupitelům za jejich odvedenou práci pro obec po celé volební období.  

 
 



Bod VI. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a pozval všechny ke společnému posezení s drobným občerstvením, 
poté v 18:45 hod. zasedání ukončil. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) RZ 5/2018 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 09. 2018 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 
Ověřovatelé: dne ........................................... 

                       

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

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


