Obec Rychnov na Moravě
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě
Zápis
z XII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě,
konaného dne 2. 5. 2016, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,02 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 25. 04. 2016 do 02. 05. 2016. 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 (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, P. Knoblich omluven), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomno bylo 12 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Švehlu a Miroslava Sekaninu, 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: Katovský Milan se dotázal, zda je zasedání nahráváno
- starosta - oficiální zvukový záznam není pořizován, pořizován je pouze informační záznam pro potřeby
zápisu
Předsedající přečetl návrh usnesení a dal hlasovat o schválení programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Obecně závazné vyhlášky obce
Žádosti o příspěvek
Rozpočtová změna
Smluvní vztahy
Různé
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 115 bylo schváleno.
Bod I. Obecně závazné vyhlášky obce
Předsedající předložil zastupitelům návrhy na vydání nových obecně závazných vyhlášek obce. Jedná se o OZV
č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Další OZV je č. 2/2016 o místním poplatku ze psů a OZV č. 3/2016 o

místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tyto vyhlášky ruší OZV č. 3/2013 a vydávají se z důvodu
souladu s platnou legislativou.
Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Poté předsedající předložil následující
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 116 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 místním poplatku ze
psů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 117 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 118 bylo schváleno.
Bod II. Žádosti o příspěvek z rozpočtu obce
Obec obdržela žádosti o dotaci z rozpočtu obce, které předsedající předložil zastupitelům.
Jako první předložil předsedající žádost města Moravská Třebová o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění
autobusové linky Žamberk - Brno přes Moravskou Třebovou. Podíl obce Rychnov na Moravě činí částku
21.144,- Kč. Předsedající připomněl, že s poskytnutím této dotace, bylo počítáno při tvorbě rozpočtu obce pro
tento rok. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: Hanák F. se dotázal kolik je celkový příspěvek na autobus
- starosta - celková částka je ve výši 472.320,- Kč a podílí se na ní Moravská Třebová, Staré Město, Rychnov
na Moravě, Dlouhá Loučka, Křenov, Březina a Slatina, vždy poměrem dle počtu obyvatel.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s poskytnutím dotace dle žádosti čj. 278/2016/101.1, dále
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 06/2016 MUMT 08897/2016.
Touto smlouvou obce Rychnov na Moravě poskytne městu Moravská Třebová dotaci ve výši 21.144,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 119 bylo schváleno.
Další obdržená žádost o dotaci je od mysliveckého Spolku Rychnov na Moravě, MS žádá neinvestiční dotaci ve
výši 20 tis. na opravu sídla spolku. Předsedající připomněl, že s poskytnutím této dotace, bylo počítáno při
tvorbě rozpočtu obce pro tento rok. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s poskytnutím dotace dle žádosti čj. 285/2016/101.0, dále
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. RNM 01/2016. Touto smlouvou
obce Rychnov na Moravě poskytne Mysliveckému Spolku Rychnov na Moravě dotaci ve výši 20.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (Šnajdr)
Usnesení č. RNM XII. 120 bylo schváleno.

Další obdržená žádost o dotaci je od Římskokatolické farnosti Rychnov na Moravě, farnost žádá neinvestiční
dotaci ve výši 20 tis. na opravu lesní kaple Panny Marie. Předsedající připomněl, že s poskytnutím této dotace,
bylo počítáno při tvorbě rozpočtu obce pro tento rok. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s poskytnutím dotace dle žádosti čj. 433/2016/101.1, dále
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. RNM 02/2016. Touto smlouvou
obce Rychnov na Moravě poskytne Římskokatolické farnosti Rychnov na Moravě dotaci ve výši 20.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 121 bylo schváleno.
Další obdržená žádost o dotaci je od Oblastní charity Moravská Třebová, Oblastní charita žádá neinvestiční
dotaci ve výši 20 tis. na hlavní činnost Oblastní charity. Příspěvek bude použit na provoz čtyř registrovaných
služeb, které bude charita v roce 2016 poskytovat. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy. Předsedající navrhl poskytnout dotaci ve výši 10 tis. Kč
Vyjádření zastupitelů: souhlasí s návrhem starosty obce
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s poskytnutím dotace pro Oblastní charitu Moravská
Třebová, dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. RNM 03/2016.
Touto smlouvou obce Rychnov na Moravě poskytne Oblastní charitě Moravská Třebová dotaci ve výši
10.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 122 bylo schváleno.
Městská knihovna ve Svitavách, žádá obec o uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Uzavřením této smlouvy se obec zavazuje poskytnout příspěvek ve
výši 2,- Kč na jednoho obyvatele trvale hlášeného v obci k 31. 12. 2015. Takto získané prostředky využívá
knihovna k nákupu knih, které slouží pro zapůjčení knih v rámci výměnného fondu mezi knihovnami v regionu.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup
výměnného fondu knihovny v regionu Pardubice. Touto smlouvou obce Rychnov na Moravě poskytne Městské
knihovně ve Svitavách částku ve výši 2,- Kč na jednoho obyvatele trvale hlášeného v obci Rychnov na Moravě
k 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 123 bylo schváleno.
Bod III. Rozpočtová změna
Předsedající předložil zastupitelům návrh na RZ č. 01/2016. Rozpočet bude upraven v příjmové části
o 588.670,- Kč, jedná se o navýšení příjmu u odvodu z výherních hracích přístrojů 1.910,- Kč, příspěvky na
VPP 575.080,- Kč a navýšení příjmu místní správy o 11.680,- Kč. Ve výdajové části se jedná o navýšení výdajů
na pracovníky VPP o 238.000,- Kč. Ve všech případech se jedná o částky, které při tvorbě rozpočtu nelze
přesně určit, a v průběhu roku se upravují dle aktuálního stavu.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtovou změnu č. 01/2016, která je nedílnou součástí
zápisu. Rozpočet je navýšen v příjmové části o 588.670,- Kč a ve výdajové části o 238.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 124 bylo schváleno.
Bod IV. Smluvní vztahy
Předsedající předložil zastupitelům návrh darovací smlouvy, kterou daruje pan František Gregor obci Rychnov
na Moravě vlastněné pozemky par. č. 2616/1 a 2628. Dle smlouvy hradí obec veškeré výdaje spojené
s převodem nemovitostí. Jedná se o pozemky okolo potoka o celkové výměře 357m 2, vlastník pozemky
neužívá a proto je nabídl k bezplatnému převodu obci.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 01/2016, kterou přijímá
pozemek par. č. 2616/1 o výměře 57 m 2 a pozemek ZE 2628 o výměře 300m2 vlastněné Františkem
Gregorem. Úhrady spojené s převodem pozemků hradí obec Rychnov na Moravě. Obdarované pozemky,
budou do majetku obce zařazeny dle schváleného ocenění pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 125 bylo schváleno.
Předsedající předložil žádost společnosti ČEZ Distribuce o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na
části pozemků. Jedná se o zřízení věcného břemena na pozemky dotčené elektrickou přípojkou pro telefonní
ústřednu u hřbitovní zdi. Za věcné břemeno náleží obci jednorázová částka ve výši 5.000,- Kč
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-2013577/VB/1.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 126 bylo schváleno.
Bod V. Různé
Likvidace komunálních odpadů podnikateli v obci
Předsedající předložil zastupitelům návrh na udělení možnosti podnikatelům v obci na zapojení do systému
likvidace komunálního odpadu. V minulosti byla tato možnost zakotvena v OZV, v nové vyhlášce není možnost
tuto problematiku řešit. Podnikatel uzavře s obcí smlouvu na zapojení do systému likvidace KO a úhrada činí
800,- Kč/rok/1 popelnici.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s využitím systému likvidace KO v obci, pro osoby podnikající
a právnické osoby s místem působnosti v obci Rychnov na Moravě. Za využití tohoto systému uhradí poplatek
ve výši 800,- Kč/rok/1 popelnici.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XII. 127 bylo schváleno.
Dění v obci:
Předsedající seznámil přítomné s pracemi provedenými v obci a dalším postupem.
- návesní chodníky byly dokončeny, pracuje se na dokončení terénních úprav
- po výstavbě chodníků bylo požádáno o kolaudaci této stavby

Vyjádření občanů: P. Baroš - navrhuje zbudování jednostranného zábradlí podél chodníku k jižní bráně
kostela, a to z důvodu náklonu tohoto chodníku
- starosta - investiční výbor předloží návrh na možnou instalaci zábradlí
P. Krmela - poukázal na to, že chodník je prudký a v zimě při námraze bude kluzký
- starosta - veškeré chodníky v obci budou udržovány zaměstnanci obce
F. Hanák - původní cesta ke kostelu byla z části travnatá a u brány byla kamenitá, tento přístup nebyl vhodný
ani bezpečný, současný stav je odpovídající pro chodce a není třeba jej kritizovat
- dále byli přítomní seznámeni s rozsahem prací v obecním lese, je prováděna prořezávka, úprava lesních cest
a závor
- další práce, kterou byli zaměstnanci obce vytíženi, byla příprava areálu koupaliště, v dohledné době bude
zahájeno napouštění vody do bazénu
- pracovníci VPP
V letošním roce bylo obci schváleno jen poloviční množství pracovníků VPP než bylo požadováno a prozatím je
příspěvek pouze do konce července. Je tedy možné, že od srpna bude obec řešit problém s nedostatkem
zaměstnanců na údržbu obce. Z tohoto důvodu se předem omlouvám občanům, kteří stojí o pomoc
pracovníků VPP.
MŠ
Starosta sdělil přítomným, že bylo ukončeno konkursní řízení na post ředitele/ředitelky MŠ. Konkursní komise
doporučila vhodnou uchazečku a ta bude následně starostou obce jmenována do funkce s nástupem od 1.
srpna 2016.
- dále jsou prováděny přípravné práce na montáž autobusové čekárny na návsi
- investiční výbor provedl kontrolu veřejného osvětlení na základě této kontroly bude provedena aktualizace
VO
- zaměstnanci obce pracují na opravách prvků na dětském hřišti
Diskuse
Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi.
Zastupitelé - Šnajdr - poukázal na skládkování materiálu na parkovišti u koupaliště a doporučil toto parkoviště
zcela uvolnit pro parkování vozidel návštěvníků areálu koupaliště
- starosta - parkoviště bude před sezónou uklizeno
- požádal o zjištění možnosti vyznačení přechodu pro chodce na návsi
- starosta - návrh bude konzultován při kolaudaci s příslušnými orgány
Švehla - navrhuje zajistit nájezdy na obrubu chodníků na návsi i v jiných místech něž je vybudováno, tak aby
na něj mohli vjíždět dětské kočárky
- starosta - bude zváženo
Občané Do diskuse se přihlásil M. Katovský - ve svém vystoupení po několikáté opakoval své připomínky, které
nebudeme opakovaně v zápisu uvádět
Předsedající ukončil debatu, požádal přítomné, aby se zúčastnili i dalších zasedání a nenechali se odradit
nevhodným chováním a vstupování M. Katovského do zasedání.
Bod VI. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, a poté
zasedání zastupitelstva v 19,03 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) RZ č. 01/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 04. května 2016

Zapisovatel: Josef Henzl
Ověřovatelé:

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

Milan Hána - starosta obce

