Obec Rychnov na Moravě
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě
Zápis
z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě,
konaného dne 27. 6. 2016, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 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. 2016 do 27. 06. 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 7 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Karel Pastýř a Vladimír Šnajdr, zapisovatelkou Lenku Kylarovou.
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:
Vyjádření se přítomných občanů:
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.
VII.
VIII.

Žádosti o příspěvek
Rozpočtová změna
Smluvní vztahy
Schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2015
Zpráva kontrolního výboru
Schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2015
Různé
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 128 bylo schváleno.
Bod I. Žádosti o příspěvek z rozpočtu obce
Obec obdržela žádost o dotaci z rozpočtu obce, kterou předsedající předložil zastupitelům.
Žádost obci podalo SRPDŠ Třebařov, žádán je příspěvek na příměstský tábor. V minulosti poskytovala obec
příspěvek 500,- Kč na jednoho zúčastněného žáka. Předsedající dále sdělil, že příměstského táboru by se mělo

dle žádosti zúčastnit 15 dětí z Rychnova, což znamená výdaj 7.500,- Kč. Dále obec Rychnov bude zajišťovat
dopravu dětí na příměstský tábor. Předsedající požádal přítomné o vyjádření.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Poté přednesl tento
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s poskytnutím dotace dle žádosti čj. 504/2016/101.1, dále
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. RNM 04/2016. Touto smlouvou
obce Rychnov na Moravě poskytne SRPDŠ v Třebařově dotaci ve výši 7.500,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 129 bylo schváleno.
Bod II. Rozpočtová změna
Předsedající předložil zastupitelům návrh na RZ č. 02/2016. Rozpočet bude upraven v příjmové části
o 424.297,- Kč, jedná se o navýšení příjmu u odvodu z výherních hracích přístrojů 9.027,- Kč, příspěvky na
VPP 390.820,- Kč, navýšení příjmu ze služeb občanům o 5.230,- Kč a navýšení příjmu místní správy o 19.220,Kč. Ve výdajové části bude rozpočet upraven o 411.900,- Kč, jedná se o navýšení výdajů na pracovníky VPP o
341.900,- Kč a výdaj na údržbu zeleně, kdy byl zakoupen nový travní traktor za 70.000,- 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. 02/2016, která je nedílnou součástí
zápisu. Rozpočet je navýšen v příjmové části o 424.297,- Kč a ve výdajové části o 411.900,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 130 bylo schváleno.
Bod III. Smluvní vztahy
Předsedající předložil žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o uzavření smlouvy na
zřízení věcného břemene na části pozemků. Jedná se o zřízení věcného břemena na pozemky dotčené
kabelovou přípojkou pro telefonní ústřednu u hřbitovní zdi. Za věcné břemeno náleží obci jednorázová částka
ve výši 6.000,- Kč
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 16010-027854
0108/14.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 131 bylo schváleno.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, kterou
poskytne Pardubický kraj obci Rychnov na Moravě, neinvestiční dotaci na úroky z úvěru ve výši 100 tis.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova č. OŽPZ/16/22323.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 132 bylo schváleno.

Bod IV. Schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2015
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku PO a hospodářského výsledku PO za rok 2015.
PO vykázala za rok 2015 nulový hospodářský výsledek. V PO byla provedena finanční kontrola, provedená
zřizovatelem. Tato kontrola byla provedena dne 15. 03. 2016 a kontrolované období bylo - celý rok 2015 a 1.
1. 2016 - 29. 2. 2016. Kontrolou nebyly 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: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a hospodaření PO MŠ Rychnov na Moravě za
rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 133 bylo schváleno.

Bod V. Zpráva kontrolního výboru
Předsedající informoval přítomné, že kontrolní výbor obce provedl činnost ve své kompetenci a požádal
předsedu kontrolního výboru o seznámení s průběhem a výsledkem kontroly.
Předseda kontrolního výboru Petr Švehla seznámil přítomné s obsahem kontroly, zjištěním a doporučením
kontrolního výboru.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 134 bylo schváleno.
Bod VI. Schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2015
Předsedající předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní závěrky obce za rok 2015 a dále
byl předložen závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Všechny
dokumenty byly zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku hospodaření obce za rok 2015
byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb. Jednalo se
chyby a nedostatky spočívající v tom, že nebyl zveřejněn v úplném znění návrh závěrečného účtu obce za rok
2014. Již dílčím přezkumem bylo zjištěno, že obec nezveřejnila v návrhu závěrečného účtu výkaz FIN 2-12
k 31. 12. 2014 (plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce) jedná se o jednu z 8 příloh návrhu závěrečného účtu
obce. Protože se jedná o neodstranitelnou chybu, došlo k zápisu i v celkové zprávě o přezkoumání. Dalším
nedostatkem byla nečinnost finančního a kontrolního výboru obce v roce 2015.
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.
1) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn v zákonem požadovaném obsahu. Přílohy
závěrečného účtu jsou FIN 2-12 k 31. 12. 2015, zpráva o přezkumu, rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisku a
ztrát k 31. 12. 2015, příloha účetní závěrky k 31. 12. 2015, rozvaha MŠ k 31. 12. 2015, výkaz zisku a ztrát MŠ
k 31. 12. 2015 a příloha účetní závěrky MŠ k 31. 12. 2015.
2) Finanční i kontrolní výbor provedli kontrolu ve své kompetenci.
Předsedající seznámil přítomné s obsahem návrhu závěrečného účtu.
Obec hospodařila v roce 2015 s celkovými příjmy 17.921.033,55 Kč a výdaji v celkové výši 16.145.242,26,
tedy s přebytkem 1.775.791,29 Kč. Obec v roce 2015 poskytla příspěvky ze svého rozpočtu spolkům a
organizacím v celkové výši 408.533,40 Kč, na dotacích získala obec v roce 2015 příspěvky v celkové výši
3.716.034,- Kč.

Zastupitelstvo musí též projednat a schválit hospodářský výsledek obce za rok 2015. Obec hospodařila se
ziskem, výnosy činily 15.054.957,07 Kč a náklady 12.050.446,24. Výsledek hospodaření je tedy 3.004.510,83
a starosta navrhuje jeho převod na účet 432.
Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: M. Katovský se dotázal, jak audit ohodnotil pana starostu zda A,B,C nebo D
- starosta - audit hodnotí hospodaření obce a ne fungování nebo kvalitu volených zástupců, výsledek auditu
byl již jednou přečetl, ale pro tazatele jej starosta ještě jednou zopakoval
Poté přednesl návrhy usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015 s
výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 135 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě přijímá nápravné opatření k nedostatkům uvedeným ve zprávě o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Návrh účetní závěrky obce za rok 2015 byl zveřejněn v zákonem požadovaném obsahu
- závěrečný účet obce za rok 2015 v textové části a vygenerovaná část z účetního programu, dále bylo
zveřejněno 8 příloh, kterými jsou FIN 2-12 k 31. 12. 2015, zpráva o přezkumu, rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz
zisku a ztrát k 31. 12. 2015, příloha účetní závěrky k 31. 12. 2015, rozvaha MŠ k 31. 12. 2015, výkaz zisku a
ztrát MŠ k 31. 12. 2015 a příloha účetní závěrky MŠ k 31. 12. 2015
- finanční i kontrolní výbor provedli kontrolu v roce 2016
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 136 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 137 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2015 ve výši
3.004.510,83 Kč, a jeho převod na účet 432.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 138 bylo schváleno.
Bod VI. Různé
Vklad majetku do DSO
Předsedající předložil návrh na vklad nově vybudovaného majetku do DSO Skupinový vodovod
Moravskotřebovska. V letošním roce byla zbudována další přípojka a to k čp. 137. Celková hodnota nového
majetku je 6.617,- 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 6.617,- Kč, obec povede tento majetek dále na
podrozvahovém účtu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 139 bylo schváleno.

Výstavba tlakové kanalizace v obci
Předsedající seznámil přítomné s problematikou projekčních prací na tlakové kanalizaci v obci. Zastupitelstvo
obce na své pracovní schůzce vyslovilo souhlas k doporučení projektanta kanalizace. Ten vyjádřil pochybnosti
s pokračováním projektové dokumentace, v době, kdy v obci probíhá mapování. Doporučil v projekčních
věcech pracovat až po ukončení digitalizace katastrálního území obce. Předsedající požádal zastupitele o
přijetí usnesení k této věci.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje zahájení prací na projektu tlakové kanalizace až po
dokončení digitalizace intravilánu obce.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIII. 140 bylo schváleno.
Dění v obci:
Jako každý rok zajistila obec mimořádnou autobusovou dopravu pro žáky ZŠ Třebařov a to ve čtvrtek 30. 6.
2016 i čtvrtek 1. 9. 2016.
Předsedající upozornil na značné využívání systému BRKO v obci. Je v pořádku, že občané využívají tento
systém, ale je také uvědomit si zda je to vždy nutné v takovém rozsahu. Vlivem velkého množství vývozu
tohoto druhu odpadu se může stát, že bude obec nucena přistoupit v příštích letech ke zvýšení poplatku za
KO.
VPP a jejich využívání v obci
Obec bude v letošním roce moci využívat pracovníky VPP do konce října, vzhledem k této skutečnosti požádal
starosta zastupitele, aby se zamysleli nad možností uvolnění finančních prostředků na zřízení nezbytně
nutných pracovních míst. Konkrétní návrhy budou řešeny na jednání zastupitelstva v září či říjnu.
Náves
Předsedající seznámil přítomné s tím, že byla stavba chodníků na návsi zkolaudována. V současné době se
připravuje GP na celou náves, tak aby mohlo dojít k narovnání vlastnických vztahů. Dále informoval o
vyjádření policie k návrhům již dříve předložených v zastupitelstvu. Změna přechodového místa na chodník
není možná z důvodu nedostatečné rozhledové vzdálenosti, i přes tuto skutečnost se jedná o nejvhodnější
místo pro přecházení. Pro upozornění řidičů na nebezpečí bylo policií doporučeno instalovat dopravní značení,
které řidiče upozorní na úsek s větším pohybem chodců a dodatkovou cedulkou s doporučením rychlosti do 40
km/h. Dále dopravní policie doporučila osazení dopravního zrcadla, které by sloužilo vozidlům přijíždějícím
z místní komunikace na křižovatku a zajistilo lepší rozhled na silnici od Mladějova. Umístění tohoto zrcadla vítá
i zemědělská firma ZOS Rychnov na Moravě s.r.o., která nabídla 50% spolupodílení na nákladech na zrcadlo.
Zastupitelé vyslovili souhlas s návrhy dopravní policie. Dále bylo z debaty patrné, že úsek silnice okolo kostela
je vnímán jako nejproblémovější v obci, návrhem na řešení tohoto místa se bude zabývat investiční výbor.
S policí bude ještě konzultována možnost vodorovného značení v úseku okolo kostela.
Pozvánka na vítání prázdnin
Předsedající pozval přítomné i jejich blízké na otevírání koupaliště a vítání prázdnin, tato kulturní akce se bude
konat o víkendu 2. - 3. 7. 2016.
Diskuse
Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi.
Zastupitelé V. Šnajdr se dotázal na výstavbu čekárny na křižovatce, s dotazem se připojil P. Švehla a to zda se počítá
s osvětlením čekárny
- starosta - dřevo na čekárnu dodává obec, v současné době je již připraveno a čeká se pouze na externí
pracovníky, kteří čekárnu postaví, věříme, že bude čekárna postavena v dohledné době

Občané P. Hons se dotázal na možnost vyřešit problém silnice u kostela instalací příčných prahů
- starosta - na silnici není možné taková instalace, příčné prahy je možné umístit pouze na místní komunikace
M. Katovský upozornil na investice do školní jídelny a dotázal se, proč zaměstnanci obce odebírají oběd z
Kunčiny
- starosta - každý zaměstnanec má právo na příspěvek na oběd, není a nemůže být určeno odkud bude oběd
odebírat
M. Katovský se dále zeptal na odvodnění komunikace od f. ZOS, nečistoty s komunikace jsou při dešti
zplavovány ke kraji chodníku a mohou ho poškodit
- starosta - výstavba komunikace a její odvodnění je v kompetenci zastupitelstva obce a to pro letošní rok tuto
výstavbu nezařadilo do rozpočtu obce
Další příspěvky do diskuze nebyly pro předsedající tento bod ukončil.
Bod VI. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem hezké léto a sdělil, že další zasedání se bude
konat dle potřeby, a poté zasedání zastupitelstva v 18,50 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 6. 2016
Zapisovatel: Lenka Kylarová
Ověřovatelé:

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

Milan Hána - starosta obce

