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Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě - volební období 2018 - 2022 
 

Zápis 
z I. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 12. 11. 2018 od 17:00 hodin. 

 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17:05 hodin starostou obce Milanem Hánou („dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 92 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 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 05. 11. 2018 do 12. 11. 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 (Pavel Baroš omluven), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné  

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
Přítomno je 15 občanů. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající určil ověřovateli zápisu Zdeňka Špičáka a Radku Judovou, zapisovatelem Petra Švehlu.  

 

Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 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. Seznámení a schválení programu zasedání 
II. Volba členů výborů 

III. Určení pravomocí a náplň práce místostarostů a jednotlivých výborů 
IV. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členů zastupitelstva obce 

V. Schválení pravomocí starosty obce pro změnu rozpočtu 

VI. Delegování zástupce obce v DSO SV, MTJ, SMO ČR  
VII. Jednací řád zastupitelstva obce  

VIII. Rozpočtová změna   
IX. Nákup pozemku 

X. Dopravní automobil pro jednotku SDH 
XI. Smluvní vztahy 

XII. Různé, Diskuse (tvorba rozpočtu, vklad majetku do DSO) 

XIII. Závěr 
 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM I. 16 bylo schváleno. 
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Bod II. - Volba členů výborů 
Předsedající požádal jednotlivé předsedy zřízených výborů, aby přednesli svůj návrh na složení výborů. 

 
Finanční výbor 

Radka Judová navrhuje za členy výboru Zdeňka Špičáka a Moniku Chlupovou. 
Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy finančního výboru Zdeňka Špičáka a Moniku 

Chlupovou.  

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 17 bylo schváleno. 

 

 
Kontrolní výbor 

Miroslav Sekanina navrhuje za členy výboru Miroslava Švancaru a Hanu Pokornou. 

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy kontrolního výboru Miroslava Švancaru a Hanu 
Pokornou. 
 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0  
Usnesení č. RNM I. 18 bylo schváleno. 

 

 
Kulturní výbor 
Hana Šmídová navrhuje za členy výboru Hanu Hánovou, Boženu Honsovou, Miladu Olosovou a 

Jaroslavu Vítkovou. 
Jiný návrh: Hana Šmídová navrhuje zvýšit počet členů kulturního výboru na 6. Starosta informuje o 

usnesení schvalujícím počet členů kulturního výboru na předchozím zasedání. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy kulturního výboru Hanu Hánovou, Boženu 
Honsovou, Miladu Olosovou a Jaroslavu Vítkovou. 
 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 19 bylo schváleno. 

 

 
Investiční výbor 

Petr Švehla navrhuje za členy výboru, Milana Hánu, Miroslava Sekaninu, Josefa Henzla a Ing. Pavla 
Baroše. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy investičního výboru Milana Hánu, Miroslava 
Sekaninu, Josefa Henzla a Ing. Pavla Baroše. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM I. 20 bylo schváleno.  
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Bod III. – Určení pravomocí a náplň práce místostarostů a jednotlivých výborů  
Předsedající přednesl návrhy náplně práce a kompetencí obou místostarostů a poté jednotlivých 

výborů. Tyto jsou nedílnou součástí zápisu jako přílohy č. 2 - 4. 
Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
                                                   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje náplň práce a kompetence místostarostů obce, tak 
jak je uvedeno v příloze č. 2, tohoto zápisu. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM I. 21 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje náplň práce a kompetence finančního a kontrolního 
výboru, tak jak je uvedeno v příloze č. 3, tohoto zápisu. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 22 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje náplň práce a kompetence kulturního a investičního 
výboru, tak jak je uvedeno v příloze č. 4, tohoto zápisu. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 23 bylo schváleno. 

 

 

Bod IV. - Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členů zastupitelstva obce 
Předsedající požádal zastupitelé o schválení pravidel pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům 
obce. Předsedající navrhuje, aby byly cestovní náhrady poskytovány dle aktuálně platné vyhlášky 

ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 

náhrad. Náhrada za použití motorového vozidla bude poskytována dle vyhlášky, stravné bude 
poskytováno dle vyhlášky v nejmenší možné výši. 

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje pravidla pro poskytování cestovních náhrad a 
stravného členům zastupitelstva obce. Cestovní náhrady a stravné bude poskytováno dle aktuálně 
platné vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení ceny pohonných hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad. Náhrada za použití motorového vozidla bude poskytována dle vyhlášky, stravné 
bude poskytováno dle vyhlášky v nejmenší možné výši. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM I. 24 bylo schváleno. 

 

 

Bod V. - Schválení pravomocí starosty obce pro změnu rozpočtu 
Starosta požádal zastupitele o udělení pravomocí k rozpočtovým opatřením, tato kompetence je 

převážně k přesunům finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu a k přijetí menších dotací, 

také nutnost pro případ havárie a rozpočtového opatření ke konci roku. 
 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostovi obce k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
do výše 100.000,- Kč, u jednotlivých případů. 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 
a)rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
b)kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a 
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady 
c)úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být zrealizován 
d)provedení rozpočtového opatření k 31. 12. roku.  
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového 
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 25 bylo schváleno. 

 

 

Bod VI. - Delegování zástupce obce v DSO SV, MTJ, SMO ČR 
Předsedající požádal zastupitele o jejich vyjádření k určení zástupce obce ve svazcích obcí jejichž je 
obec členem. 

Pokud není jiný návrh, bude obec zastupovat na jednání orgánů svazků starosta obce. 
Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje zástupcem obce s hlasovacím právem pro jednání 
jednotlivých svazků obcí, kterých je obec členem, starostu obce. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 26 bylo schváleno. 

 

 

Bod VII. - Jednací řád zastupitelstva obce 
Předsedající požádal zastupitele o jejich vyjádření k návrhu jednacího řádu obce, který jim byl zaslán. 
Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává jednací řád zastupitelstva obce Rychnov na Moravě. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 27 bylo schváleno. 

 

 

Bod VIII. - Rozpočtová změna 
Předsedající požádal zastupitele o jejich vyjádření k návrhu rozpočtové změny č. 7/2018. úprava 
rozpočtu obce, v příjmové části navýšení rozpočtu o 424 100 Kč a ve výdajové části navýšení o 

341 500 Kč.  
Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje RZ 7/2018, navýšení příjmové části rozpočtu o 
424 100 Kč a výdajové části o 341 500 Kč. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM I. 28 bylo schváleno. 
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Bod IX. - Nákup pozemku  
Předsedající předložil návrh nákupu pozemku, který bude dotčen výstavbou chodníků. Jedná se o 

pozemek par. č. 1107/5 TTP o celkové výměře 75m2. Cena za tento pozemek byla s majiteli 
dohodnuta ve výši 3 500 Kč. Předsedající požádal přítomné o vyjádření. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemku par. č. 1107/5 v k.ú. Rychnov na 
Moravě za celkovou cenu 3 500 Kč, prodávajícími jsou manželé Černí Rychnov na Moravě 162. 
Kupující hradí vklad smlouvy do KN.  
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM I. 29 bylo schváleno. 

 

 

Bod X. - Dopravní automobil pro jednotku SDH  
Předsedající předložil návrh nákupu dopravního automobilu pro jednotku SDH. Na nákup dopravního 

automobilu je přislíbena dotace ve výši 450 tis. Kč od GŘ HZS a předpokládá se dotace ve výši 250 tis. 

Kč od Pardubického kraje. Předsedající sdělil, že je v zájmu obce mít funkční zásahovou jednotku SDH, 
která bude mít dobře proškolené členy a také potřebnou výzbroj i výstroj. Zastupitelstvo obce bude 

iniciovat schůzku se členy jednotky, na které zastupitelé přednesou své požadavky na jednotku. 
Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomným občanům: Všichni přítomní zastupitelé vyjádřili svůj převážně 

souhlasný názor k nákupu automobilu. Hana Šmídová vyjádřila nesouhlas s nákupem. Z přítomných 
občanů Milan Katovský se vyjadřuje, že „doufá, že klíče od automobilu nebudou na obecním úřadě“. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH 
spolufinancovaný GŘ HZS. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1 (Hana Šmídová) 

Usnesení č. RNM I. 30 bylo schváleno. 

 

 

Bod XI. - Smluvní vztahy  
Předsedající předložil návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-2017967/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se týká pozemku par. č. 4204, a je 

zřízeno z důvodu vybudování nové přípojky elektřiny pro plánovanou novostavbu na par. č. 4205. 
Úhrada za zřízení věcného břemene bude 1 000 Kč.  

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomným občanům: Z občanů pan Zdeněk Špičák upozorňuje na chybějící 

osvětlení u mostu za obchodem a na poškození tohoto mostu. Paní Božena Honsová upozorňuje, že u 

ní trvalo zřízení přípojky čtyři roky. Pan Špičák požaduje údržbu cesty ke svému domu, ze které musí 
odvážet listí. Starosta informuje, že toto budeme řešit v jiné části programu zasedání. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-2017967/VB/1. 
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM I. 31 bylo schváleno. 

 

 

Bod XII. - Různé, diskuse 
 
Tvorba rozpočtu obce pro rok 2019. 
Předsedající předložil návrh na postup pro tvorbu rozpočtu obce pro příští rok: 

Do 19. 11. Podání žádosti do rozpočtu obce pro rok 2019 od občanů a spolků 

20. – 23. 11. Sestavení návrhu rozpočtu 
23. 11. Odeslání návrhu rozpočtu obce zastupitelům 
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28. 11. Pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu obce pro rok 2019 

29. 11. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce pro rok 2019 

14. 12. Zasedání zastupitelstva obce, předpokládané schválení rozpočtu obce pro rok 2019 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 
 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 
 

Zastupitelé: Hana Šmídová sděluje, že pan Burda sype so příkopu odpad – suť. Starosta sděluje, že 

jde o soukromý pozemek, a že se záležitostí bude zabývat a konzultovat na odboru životního prostředí. 
 

Občané: Pan Špičák sděluje, že cesta k jeho domu je špatně udělaná a je vymletá. Starosta sděluje, 
že obec příslušný pozemek odkoupila a cestu spravila, odvodnila a vyjasnila hranice. Pan Špičák, že 

musí cestu udržovat, voda cestu vymílá a odvodnění nefunguje. Pan Katovský sděluje, že most je 

poškozený a na zábradlí visí beton. Pan Makyňa chválí provedené práce na tělocvičně v posledním 
období (elektro, výmalba). Pan Juda se ptá, zda by nešlo vyřezat křoví u cesty k domu jeho tchyně. 

Starosta sděluje, že od 1.11 do konce března bude prováděno prořezávání na všech komunikacích 
v obci. Pan Makyňa se ptá, zda služební cesty starosty musí schvalovat oba místostarostové nebo stačí 

jen jeden. Starosta: jeden. Pan Katovský se ptá, kdy se začne dělat kanalizace. Starosta sděluje, že 
probíhají práce na projektu, a průtahy jsou způsobeny dodáním nekvalitního projektu. 

 

 

Bod XIII. - Závěr  
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast na dnešním zasedání, sdělil, že příští zasedání se 

bude konat v pátek 14. prosince a poté zasedání zastupitelstva v 18:31 ukončil. 

 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Náplň práce a kompetence místostarostů 

3) Náplň práce a kompetence finančního a kontrolního výboru 

4) Náplň práce a kompetence kulturního a investičního výboru 
 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 22. listopadu 2018 
 
 
 
Zapisovatel: .............................................. dne  
 

 

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

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

 
 

Starosta:       .............................................. dne  
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příloha č. 2, zápisu z I. zasedání zastupitelstva obce konaného 12. listopadu 2018 

 

 

Náplň práce a kompetence I. místostarosty obce  
 
 
 

1. plní funkci zástupce starosty obce v době jeho nepřítomnosti 
2. vede investiční výbor zastupitelstva obce 
3. má podpisový vzor jako příkazce účetní operace 
4. min. 1 týdně se zúčastní schůzky se starostou obce 
5. podílí se na přípravě programu zasedání zastupitelstva 
6. spolupodepisuje OZV obce, nařízení obce a vnitřní směrnice 
7. schvaluje pracovní cesty starosty obce   

 
 
 
 
 

Náplň práce a kompetence II. místostarosty obce  
 
 
 

1. plní funkci druhého zástupce starosty obce v době jeho nepřítomnosti 
2. vede kulturní výbor zastupitelstva obce 
3. zastupuje obec v oblasti školství 
4. v případě požadavku přednáší smuteční řeč 
5. min. 1 týdně se zúčastní schůzky se starostou obce 
6. podílí se na přípravě programu zasedání zastupitelstva 
7. spolupodepisuje OZV obce, nařízení obce a vnitřní směrnice 
8. schvaluje pracovní cesty starosty obce   
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příloha č. 3, zápisu z I. zasedání zastupitelstva obce konaného 12. listopadu 2018 

 

 

Náplň práce a kompetence finančního výboru 
 
 

1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 
2. provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých příspěvků 
3. dále plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce 
4. kontrolu provádí min. 2 za kalendářní rok a to v měsíci červnu a prosinci 
5. předkládá zastupitelstvu obce zprávu z provedené kontroly a dává doporučení 
6. pro provádění kontroly v zákonem stanoveném rozsahu může požadovat 

předložení požadovaných dokumentů od zaměstnanců OÚ 
7. kontrolu je třeba nahlásit min. 7 dní předem 
8. pro provedení kontroly je nutná účast všech členů výboru 

 
 

 
 

 

Náplň práce a kompetence kontrolního výboru 
 
 

1. provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce 
2. provádí kontrolu dodržování právních předpisů na úseku samostatné 

působnosti obce 
3. dále plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce 
4. kontrolu provádí min. 2 za kalendářní rok a to v měsíci červnu a prosinci 
5. předkládá zastupitelstvu obce zprávu z provedené kontroly a dává doporučení 
6. pro provádění kontroly v zákonem stanoveném rozsahu může požadovat 

předložení požadovaných dokumentů od zaměstnanců OÚ 
7. kontrolu je třeba nahlásit min. 7 dní předem 
8. pro provedení kontroly je nutná účast všech členů výboru 
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příloha č. 4, zápisu z I. zasedání zastupitelstva obce konaného 12. listopadu 2018 
 

 

 

Náplň práce a kompetence kulturního výboru 
 
 

1. výbor má na starost kulturní dění v obci  
2. zajišťuje vítání občánků, oslavy Dne matek, MDŽ   
3. podílí se na kulturních akcích pořádaných obcí 
4. zasílá gratulace jubilantům, kondolence pozůstalým 
5. osobně gratuluje a předává balíčky (poukaz) významným jubilantům 
6. plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo 
7. jedenkráte ročně předkládá zastupitelstvu zprávu o své činnosti   

  

 
 

 

 

Náplň práce a kompetence investičního výboru 
 
 

1. iniciuje a koordinuje vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje obce a jejího 
území  

2. zajišťuje výběrová řízení, doporučuje zastupitelstvu nejvhodnějšího uchazeče 
3. u stavebních akcí plní funkci stavebního dozoru 
4. předkládá zastupitelstvu návrhy investičních akcí 
5. zhodnocuje a navrhuje opravy a rozšíření místních komunikací, chodníků a VO 
6. zajišťuje pravidelnou kontrolu staveb v majetku obce 
7. dále plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce 
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