Obec Rychnov na Moravě
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě
Zápis
ze XIV. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě,
konaného dne 29. 8. 2016, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,01 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 22. 08. 2016 do 29. 08. 2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, K. Pastýř a P. Švehla omluveni),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomno bylo 10 občanů.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Knoblicha 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:
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.

Rozpočtová změna
Smluvní vztahy
Směna pozemků
Krajské a senátní volby 2016
Různé
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIV. 141 bylo schváleno.
Bod I. Rozpočtová změna
Předsedající předložil zastupitelům návrh na RZ č. 03/2016. Rozpočet bude upraven v příjmové části
o 911.020,- Kč, jedná se o navýšení příjmu u daně z příjmů za obec 411.590,- Kč, příspěvky na VPP 409.670,Kč, navýšení příjmu ze služeb občanům 4.000,- Kč, navýšení příjmu místní správy 27.780,- Kč, převody
vlastních fondů 56.260,- Kč a knihovna a sportoviště 1.720,- Kč. Ve výdajové části bude rozpočet upraven o
960.170,- Kč, jedná se o navýšení výdajů na pracovníky VPP o 655.000,- Kč, výdaje na pitnou vodu 6.620,-

Kč, výdaje na likvidaci odpadních vod 10.000,- Kč, nebytové hospodářství 210,- Kč, likvidace odpadů 10.000,Kč, převody vlastních fondů 50.000,- Kč, platby daní a poplatků 178.340,- Kč a hřbitov 50.000,- Kč (tyto
prostředky budou použity na dokončení výstavby rozptylové loučky).
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtovou změnu č. 03/2016, která je nedílnou součástí
zápisu. Rozpočet je navýšen v příjmové části o 911.020,- Kč a ve výdajové části o 960.170,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIV. 142 bylo schváleno.
Bod II. Smluvní vztahy
Obec obdržela smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje.
Touto smlouvo, poskytuje kraj obci dotaci ve výši 18 008,- Kč, na hospodaření v lesích.
Předsedající požádal přítomné o vyjádření.
Vyjádření zastupitelů: žádné
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na
hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje č. OŽPZ/16/23261.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIV. 143 bylo schváleno.

Bod III. Směna pozemků
Předsedající seznámil přítomné se záměrem směny pozemků, kde by se jednalo o směnu mezi obcí a f. ZOS.
Touto směnou by obec získala 13 parcel o celkové výměře 71.178m 2 a naopak by převedla na f. ZOS 40
menších parcel o celkové výměře 71.105m 2. Obec by touto směnou získala pozemky navazující na lesní celky
a na hranici katastru u obce Trpík, by tyto pozemky v budoucnu byly zalesněny a ucelil by se tak lesní celek,
pozemky nabízené obcí jsou součástí pachtovní smlouvy uzavřené s f. ZOS, jsou to tedy pozemky
obhospodařované k zemědělským účelům.
Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.
Vyjádření zastupitelů: Šnajdr - jak bude řešena možnost přístupu na pozemky vlastníků?
Starosta - toto bude řešeno komplexními úpravami, v dané oblasti jsou mimo pozemků obhospodařovaných f.
ZOS pouze obecní lesy a ty mají přístupové cesty zajištěny.
Vyjádření občanů: Katovský - jakým způsobem je v budoucnosti zajištěna možnost přístupu vlastníků. Jak se
mám dostat do lesa, když nebudou cesty, to snad nemám právo navštívit les?
- bylo již objasněno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi obcí Rychnov na Moravě a
f. ZOS Rychnov na Moravě s.r.o., směněny budou pozemky dle zveřejněného záměru směny č. 26/2016.
2
Předmětem směny je 40 parcel v k.ú. Rychnov na Moravě vlastněných obcí o celkové výměře 71.105m , a 13
2
parcel v k.ú. Rychnov na Moravě vlastněných f. ZOS Rychnov na Moravě s.r.o. o celkové výměře 71.178m .
Podrobný seznam parcel je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIV. 144 bylo schváleno.
Bod IV. Krajské a senátní volby 2016
Předsedající seznámil přítomné s konáním voleb v obci, přičemž v obci Rychnov na Moravě se budou konat
volby pouze do zastupitelstva Pardubického kraje. V obci byl stanoven 1 volební obvod se sídlem v zasedací
místnosti OÚ, dále byl starostou obce stanoven minimální počet členů OVK a to na 6 členů. Volby do
zastupitelstva Pardubického kraje se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016.

Bod V. Různé
Žádost okresního sdružení hasičů Svitavy
Předsedající předložil zastupitelům žádost okresního sdružení hasičů Svitavy o finanční podporu. Nedávno bylo
zastupitelstvo osloveno OSH Svitavy s žádostí o souhlas s umístěním obecního znaku na připravovaný prapor.
Vyjádření zastupitelů: Pospíšilová - doporučila přispět ve výši 1.000,- Kč, Henzl - doporučil poslat příspěvek
řádově v několika stokorunách a předejít tím byrokracii, ostatní zastupitelé doporučili starostovi získat bližší
informace formou písemného dotazu, protože žádost OSH Svitavy nebyla dostatečně srozumitelná a jasná.
Vyjádření občanů: žádné
Nákup uvítacích cedulí
Předsedající předložil návrh na nákup tří uvítacích cedulí se znakem obce a upozorněním na zákaz podomního
prodeje, dále oválné označení hasičské zbrojnice, fasádní 3 ramenný držák na vlajky a dvě cedule parkoviště,
včetně příslušenství v celkové ceně 25. 620,- Kč.
Vyjádření zastupitelů: Šnajdr - navrhl na těchto cedulích zviditelnit obecní zajímavosti např.: kostel
sv. Mikuláše, lesní kapli na Mariánské studánce, ubytovnu, koupaliště apod., podomní prodej řešit dodatkovou
tabulkou.
Starosta - spojím se s výrobcem a grafický návrh zašlu zastupitelům e-mailem k odsouhlasení
Vyjádření občanů: žádné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 416136, kterou obec kupuje 3 x
uvítací ceduli, 1 x označení HZ, 1 x fasádní držák 3 ramenný, 2 x cedule parkoviště a 5 x sloupek s víčkem.
Vše za celkovou cenu 25.620,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. RNM XIV. 145 bylo schváleno.
Dění v obci:
Mezi hospodou Na hranici a prodejnou Jednoty byl zřízen ZOO koutek obce Rychnov na Moravě - plot i zvířata
jsou obecní, v ZOO koutku je možné vidět největšího králíka na světě „Belgický obr“ a také největší slepce na
světě „Brahmánky Kolumbijské“ a k nim plemeno drobné „Wyandotky zdrobnělé“.
Postup při budování autobusové čekárny Na křižovatce - čekárna je natřena chybí pouze střešní krytina.
Dále se pokračuje v budování světelné obslužnosti v obci podle schváleného plánu.
Vyjádření zastupitelů: Šnajdr - nešel by zbudovat zoo koutek v MŠ
Starosta - nová ředitelka o tento koutek pro děti již projevila zájem a je to ve fázi jednání
Pozvánka na ukončení prázdnin
Předsedající pozval přítomné i jejich blízké na ukončení prázdnin, tato kulturní akce se bude konat v sobotu 3.
9. 2016.
Diskuse
Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi.
Zastupitelé - žádné
Občané - Katovský - mám obavy z hlodavců, kteří se budou u zoo koutku vyskytovat, dále vyjádřil
nespokojenost s prací starosty při hospodaření se svěřenými prostředky.
Starosta se pokusil tazateli odpovědět ten se však bezdůvodně rozčilil a hrozilo napadení, proto starosta
diskusi ukončil.
Bod VI. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby a poté
zasedání zastupitelstva v 18,44 hod. ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) RZ 03/2016
3) seznam parcel pro směnu
(přílohy jsou pouze u tištěné verze)

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 8. 2016
Zapisovatel: Josef Henzl
Ověřovatelé:

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

Milan Hána - starosta obce

