
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 
 

 
Zápis 

z IV. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 20. 04. 2015, 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 na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 04. 2015 do 20. 04. 2015.  Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 

že přítomno je  5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, Sekanina a Švehla 

omluveni, později přijde Pospíšilová - 18,28 hod. a Knoblich - 18,31 hod. ), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno bylo 18 občanů a 2 hosté. 
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Hanu Šmídovou a Boženu Honsovou, zapisovatelem Josefa 
Henzla. 

 
 

Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a 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 zasedání: 

I. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014 (vložení majetku do DSO) 
II. Určení výše cestovních náhrad a stravného 
III. MŠ (schválení účetní závěrky, školská inspekce) 
IV. Digitalizace intravilánu obce (informace o zahájení, nákup hraničních bodů) 
V. Žádost ZŠ Třebařov o finanční příspěvek    

VI. Různé (bezdrátový rozhlas, žádost p. Černohous, BRKO - vyhláška, dění v obci) 
VII. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti  0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM IV. 44 bylo schváleno. 

 



Bod I. Inventarizace majetku obce (vložení nového majetku do DSO) 

Inventarizace obce nebyla doposud zcela zpracována, a bude předložena zastupitelstvu na příštím 

zasedání. Během přípravy dokladů na inventarizaci bylo zjištěno, že obec doposud nerozhodla o 

vložení nově vybudovaného majetku vodovodu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem změny 

vložení nově vybudované vodovodní přípojky k čp. 180 ve výši 7.236,- Kč.   

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vložení nově vybudovaného majetku do DSO 

skupinový vodovod Moravskotřebovska v celkové hodnotě 7.236,- Kč, obec povede tento majetek  
dále na podrozvahovém účtu 903.  

Výsledek hlasování: Pro  5  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM IV. 45 bylo schváleno. 

 

Bod II.  Určení výše cestovních náhrad a stravného 
Předsedající předložil zastupitelům k vyjádření vyhlášku ministerstva práce o výši cestovních náhrad a 

stravného pro rok 2015. Cestovné navrhuji ve výši určenou zákonem, stravné v minimální částce 
určené § 3. Předsedající doporučuje toto ustanovení aplikovat i v letech budoucích.    

Vyjádření zastupitelů: Šnajdr - jak je to s úhradou paliva v případě použití soukromého vozidla pro 
účely služební cesty 

Starosta - podle průměrné spotřeby na 100 km uvedené v technickém průkazu a pevné částky 

uvedené ve vyhlášce 
Vyjádření občanů: žádné 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši cestovních náhrad a stravného pro rok 2015 a 

roky následující, cestovní náhrady budou propláceny ve vyhláškou stanovené výši, stravné bude 

vypláceno v minimálních částkách dle § 3 vyhlášky. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM IV. 46 bylo schváleno. 
 

Bod III. MŠ (schválení účetní závěrky, školská inspekce) 

Předsedající předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku PO a schválení rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2014. PO hospodařila v roce 2014 se ziskem 44.968,90 Kč, PO 

navrhuje rozdělení zisku do rezervního fondu 34.968,90 Kč a do fondu odměn 10.000,- Kč. 
Předsedající navrhuje, aby veškeré prostředky byly přesunuty do rezervního fondu.  

Vyjádření zastupitelů: Pastýř - dal bych něco na odměny, částku bych nechal v kompetenci ředitelky 
Šnajdr - rozdělení výsledku hospodaření bych nechal podle návrhu ředitelky a 

v budoucnu sledoval čerpání fondů , 

Šmídová - domnívám se, že by se mělo hlasovat až při větším počtu zastupitelů, 
a po seznámení se stavem jídelny, doporučuji dát vše do rezervního fondu, 

Henzl - dát všechno do fondu rezerv, 
Protože bude hlasovat pouze pět zastupitelů a názor není jednotný starosta 

požádal zastupitele o odsouhlasení návrhu tak jak jej předložila ředitelka MŠ.  

Vyjádření občanů, hostů: ředitelka MŠ trvá na odměnách v minulosti byla vždy do fondu odměn 
přesunuta nějaká část výsledku hospodaření, odměny slouží jako motivace pracovníků  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku PO MŠ Rychnov na Moravě za rok 
2014 a souhlasí s rozdělením zisku následovně, do rezervního fondu 34.968,90 Kč a do fondu odměn 

10.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro  4  Proti 1   Zdrželi se 0 - hlasovalo se v 18,25 hod. 
Usnesení č. RNM IV.  nebylo schváleno. 

Tímto bodem se bude zabývat příští jednání ZO. 
 

Inspekční zpráva.    

Předsedající požádal zástupce PO MŠ o seznámení s výslednou zprávou školské inspekce, která 



provedla kontrolní činnost v lednu tohoto roku.  

ředitelka MŠ - Inspekční zprávu obdrželi všichni zastupitelé a proto spíše než předčítání zprávy 

požádala zastupitele o jejich dotazy případně vyjádření. 
Šnajdr - ve zprávě jsou uvedeny nedostatky jako například logopedická problematika, grafomotorická 

dovednost dětí, jak budou tyto nedostatky odstraněny. 
Ředitelka - s dětmi pracujeme, provádíme logopedickou prevenci, domnívám se, že by mělo být vše 

v pořádku, inspekce nepřihlédla k některým předloženým dokumentům. Snažíme se zajistit co nejlepší 

péči dětem, cvičíme s nimi, snažíme se je opravovat při chybách v řeči. 
18,28 příchod B. Pospíšilové 

Po příchodu předsedající uvedl nově příchozí zastupitelku do probírané problematiky. 
18,31 příchod P. Knoblicha  

Po příchodu předsedající uvedl nově příchozího zastupitele do probírané problematiky. 
V zasedání je pokračováno v počtu 7 členů zastupitelstva obce. 

Starosta citoval závěr ze zprávy. 

Šnajdr - myslím si, že by měla MŠ zpracovat zprávu, ve které se uvedou jednotlivé body vytknuté 
inspekcí a stanoví se náprava 

Následovala debata a vyjádření pracovníků MŠ 
Pastýř - v době nepřítomnosti ředitelky prováděla její činnost paní Kostková? 

Kostková - ano, ale některé kompetence zůstaly paní ředitelce 

Další debata pracovníků MŠ a jejich vysvětlení inspekční zprávy s vyslovením nesouhlasu s názorem 
inspekce. 

Šebrlová - vím z praxe, že ve všech vesnicích jsou zprávy obdobné a nedá se na tom stavět 
Starosta - tato debata je zbytečná, musíme vycházet z textu zprávy a na zasedání není protomna 

inspektorka proto, aby své zjištění vysvětlila, s inspektorkou jsem strávil dost času a byl se vším 
detailně seznámen. 

Kostková - kontrolorka byla se mnou při dozoru dětí a chválila mě a to ve zprávě není. Jsou věci, které 

se nedají ze zprávy vyčíst. 
Šmídová - mě by zajímalo kde a jak se ztratily dokumenty ze školní jídelny 

Starosta - se připojil k této otázce s tím, že nebyl zástupci MŠ informován o krádeži v budově obce, 
informaci obdržel až od inspekce. Následně o této situaci krátce hovořil s paní ředitelkou, při této 

promluvě paní ředitelka trvala na odcizení, vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému násilnému 

vniknutí a neztratilo se nic jiného, něž doklady z jídelny, starosta sdělil paní ředitelce, že je přesvědčen 
o tom, že k žádné krádeži nedošlo a jde pouze o krycí manévr. 

Dále starosta doplnil, že obdržel informaci od inspektorky o podezření paní ředitelky s tím, že se mám 
paní ředitelky zeptat na její podezření. 

Proto se tedy paní ředitelky starosta dotázal na objasnění této situace a požádal ji o vyslovení svého 

podezření. 
Ředitelka MŠ trvá na odcizení dokladů, s tím, že toto odcizení překvapilo i pracovníky MŠ, vše bylo 

nahlášeno policii, protože nedošlo k násilnému vniknutí ani žádné škodě policii případ neprošetřovala. 
Odcizené dokumenty nebránily provedení kontroly inspekce, ta byla možná podle doložených jídelních 

lístků a bylo možné nahlédnout do faktur. 
Šmídová doplnila, že z jídelníčku se nedá vyčíst, z jakých potravin bylo jídlo připraveno, z karet ano. 

Pospíšilová - není dodržován koš potravin. 

Ředitelka - spotřební koš byl lehce překročen u tuků a to z důvodu vaření pro cizí strávníky. 
K chodu školky děláme mezi rodiči průzkum formou dotazníků a rodiče si nestěžují - poslední dotazník 

byl představen na zasedání. 
Předsedající ukončil tento bod. 

 

Bod IV. Digitalizace intravilánu obce (informace o zahájení, nákup mezníků)  
 

Předsedající seznámil přítomné s termínem zahájení mapování v obci, to bude zahájeno 12. 05. 2015. 
Za obec bude s pracovníky katastrálního úřadu přítomen u mapování starosta nebo místostarosta I. 

Předsedající předložil návrh na nákup plastových hraničních mezníků, které by byly používány při 
vytyčování a určování hranic. Navrhuje nákup 1.000 ks mezníků v předpokládané ceně cca 70,- Kč za 

jeden kus. 

Vyjádření zastupitelů: Henzl - doplnění, cena 70,- byla nejnižší z nalezených, protože byla v akci 
Vyjádření občanů:  

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup 1.000 ks plastových mezníků. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdrželi se  0  
Usnesení č. RNM IV. 47 bylo schváleno. 

 
Bod V. Žádost ZŠ Třebařov o finanční příspěvek 

Předsedající seznámil přítomné s požadavkem na příspěvek ve výši 10.000,- Kč na příměstský tábor. 

V loňském roce byla tato částka poskytnuta a táboru se zúčastnilo 8 dětí z Rychnova. Děti z Rychnova 
byly na tábor dopravovány na náklady obce. Předsedající navrhuje příspěvek poskytnout podle počtu 

zúčastněných dětí. 
Vyjádření zastupitelů: Zastupitelé se dohodli na částce 500,- Kč na každé dítě z obce Rychnov na 

Moravě 
Vyjádření občanů:  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SRPDŠ na 

příměstský tábor 2015, ve výši 500,- na každé dítě z obce Rychnov na Moravě. 
Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM IV. 48 bylo schváleno. 

   
Bod VI. Různé 

 
Bezdrátový rozhlas 

Předsedající informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na protipovodňová opatření, v rámci nichž 
by byl zbudován bezdrátový rozhlas v obci. Vzhledem ke schválení dotace na chodníky a nákladný 

projekt s odvodněním křižovatky doporučuje rozhlas v současné době neřešit.  

Ostatní zastupitelé souhlasí s tím, že se v současné době nebudou touto dotací zabývat. 
 

Žádost p. Černohous 
Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana Černohouse o finanční vyrovnání za rozbitý plot. 

Vysvětlil přítomným o jakou událost se jedná.  

Předsedající požádal zastupitele o vyjádření. 
Vyjádření zastupitelů:  

Šmídová - událost se týkala i naší nemovitosti, kde došlo k poškození střešní krytiny a hrozilo 
nebezpečí požáru.  My máme majetek řádně pojištěn a pojišťovna škodu uhradila. Pokud má pan 

Černohous majetek pojištěn tak by měla škodu také uhradit pojišťovna. Protože se jedná o starý 

dřevěný plot žádnou náhradu bych žadateli neposkytnula. 
Pospíšilová - K události došlo v den kdy byla silným větrem postižena velká část okresu Svitavy a 

pokud je mi známo tak se nikdo s poškozených nesnaží získat náhradu škody od obce. 
Henzl - Přispěl bych žadateli materiálně 

Pastýř - souhlasí s nějakým vyrovnáním za předpokladu, že plot je na pozemku žadatele 
Šnajdr - pokud není přesně znám vlastník pozemku kde se plot nachází, přikláním se k možnosti 

náhradu řešit až po digitalizaci 

Knoblich - jako p. Šnajdr a Pastýř 
Starosta - uvedený plot stojí na břehové hraně potoku a v současné době není jasný majitel pozemku 

na kterém plot stojí. Situaci by měla vyřešit digitalizace katastrálního území obce.  
Zastupitelé se po debatě shodli na případném odškodnění až po digitalizaci Rychnovského potoka a 

ostatních parcel   

  
Vyjádření občanů:  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě se žádostí pana Černohouse bude zabývat po digitalizaci a 
s tím spojeném nesporném určením vlastníka pozemku.   

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM IV. 49 bylo schváleno. 
 

BRKO vyhláška 1/2015 



Předsedající předložil zastupitelům OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Rychnov na Moravě. Tato vyhláška ruší původní OZV 2/2013, a reaguje na novelu zákona a bude 
platná od 01. 05. 2015.  

Vyjádření zastupitelů:  
Vyjádření občanů:  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015.  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM IV. 50 bylo schváleno. 

 
 

Dění v obci 

Koupaliště - byla provedena příprava bazénu na novou sezónu, vypuštění, vyčištění a nový nátěr. 
V současné době se bazén již napouští. V areálu jsou prováděny práce na zlepšení sociálního zázemí, 

bylo provedeno odvodnění budovy.  
Šnajdr - se dotázal, zda je nám známo, že pod areálem koupaliště kde se prováděla prořezávka jsou 

pozemky ve vlastnictví státu 

- starosta - tato skutečnost je nám známa s vlastníkem máme ústní dohodu na údržbě těchto prostor, 
kácení bylo provedeno převážně na pozemcích obce 

Pospíšilová - v minulosti pod koupalištěm byla louka, sušili jsme tam seno   
 

Les - je rozváženo palivové dříví, dále jsou prováděny práce pěstební, nutné prořezávky a stále se 
pracuje na zlepšení lesních cest 

  

Asfaltový recyklát - obec zakoupila cca 700 t tohoto materiálu, který bude sloužit na opravy místních 
komunikací. 

 
Zastávka Rychnov dolní - předsedající oznámil, že nová zastávka Rychnov dolní je již plně v provozu a 

to ode dne 16. 03. 2015, na zastávku bude instalován odpadkový koš a v její blízkosti světlo VO 

  
Nové stroje - obec nakoupila nové stroje, které mohou využít v případě zájmu i občané obce. Jedná se 

o kalové čerpadlo, které je schopno čerpat znečištěnou vodu s pevnými částmi až do 25 mm, jde o 
motorové čerpadlo o maximálním výkonu průtoku 1300 l/minutu, dále byla zakoupena motorová travní 

sekačka, vertikutátor (provzdušňovač) 

 
Výsadba v obci - na minulých zasedáních byla podpořena možnost podání žádosti o dotaci na výsadbu 

v obci. Žádost byla podána ke společnosti ČEZ - tato žádost byla neúspěšná, další byla podána k ŽP 
zde není výsledek ještě znám.   

 
 

Diskuse 

 
Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

Zastupitelé: 
Pospíšilová - slyšela jsem o nové výstavbě v obci, nový majitel fy ZOS 

Starosta ano chce stavět vedle granulovačky a má slíbenou pomoc při výstavbě cesty. 

Pastýř - nebudeme zavírat oči před aktivitami nového majitele fy ZOS - vodní toky, remízky apod. 
Šnajdr - remízek u „radišováku“, měli ke kácení povolení? 

Starosta - remízek je v majetku církve a povolení měli. 
Šnajdr - potok u Lachmanového - dosypat břeh potoka, nové značky „dej přednost v jízdě“, označení  

hlavní silnice na křižovatce a cykloznačení se navzájem ruší. 
Starosta - na potok se podíváme, dopravní značení dej přednost v jízdě jsou na místních komunikacích 

již několik dlouhých let, dopravní značení na křižovatce bude řešeno v rámci oprav křižovatky 

Další příspěvky nebyly.  
Občané: 

 pan Katovský svým nevhodným vystoupením přinutil starostu k ukončení zasedání. 



 

Hanák - dá se koupit recyklát? 

Starosta - od obce pouze pokud nějaký zůstane nevyužitý 
Hanák - můžeme s p. Kolískem chodit do kulturní komise? 

Starosta - jistě 
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,57  hod. 

 
Přílohy zápisu: 

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

 
Zápis byl vyhotoven dne: 27.4.2015 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

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

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

 
 

Starosta: Milan Hána dne  


