
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 
 

Zápis 
z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 16. 12. 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 pozvánka na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem 

po dobu nejméně 7 dní, a to od 09. 12. 2015 do 16. 12. 2015.  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, Švehla omluven), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno bylo 14 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslava Sekaninu a Boženu Honsovou, 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. Okénko M. Katovského 
II. Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2016 
III. Smluvní vztahy 
IV. Rozpočtová změna 
V. Příprava inventarizace majetku obce 
VI. Stanovení stočného pro rok 2016 u domů dotčených stočným 
VII. Informace o výši vodného pro rok 2016 
VIII. Stanovení výše poplatku za KO a psa 
IX. Stanovení ceny palivového dříví 
X. Přecenění pozemků reálnou hodnotou 
XI. Vyhlášení místního referenda 
XII. Různé 
XIII. Závěr  

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM X. 95  bylo schváleno. 



Bod I.  Okénko M. Katovského. 

Starosta přirovnal chování M. Katovského na všech zasedáních zastupitelstva obce k poslanci parlamentu p. 
Kalouskovi a přidělil M. Katovskému 10 minut. 

           Dále se vyjádřil k písemné žádosti výše jmenovaného o zařazení prostředků do rozpočtu obce pro rok 
2016 na opravu mostu přes místní potok, po kterém vede obecní cesta k č. p. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 a 

21. K této žádosti starosta zopakoval termíny pro podávání podnětů a žádostí na zařazení a vyčlenění 

prostředků do rozpočtu obce. Tato otázka byla projednána a oznámena na VIII. zasedání OZ dne 14. 11. 
2015 - žádosti a návrhy na rozpočet je nutné podat do 20. 11. 2015 na OÚ. I na tomto zasedání OZ byl výše 

jmenovaný přítomen. Podnětem se bude investiční výbor zabývat v budoucnu. 
           Druhý dopis adresovaný finančnímu a kontrolnímu výboru, požadoval vysvětlení a způsob potrestání 

osoby zodpovědné za pokutu 15 000,- Kč za nesrovnalosti v evidenci docházky a pracovních výkazů 
pracovníků na VPP.  Starosta ihned po obdržení dopisu tento postoupil k vyřízení kontrolnímu a finančnímu 

výboru. B. Pospíšilová  - za finanční výbor sdělila, že k řešení této otázky nic nemá. 

Starosta sdělil, že obec podala proti udělené pokutě odvolání, na základě odvolání byla pokuta snížena na 
10.000,- Kč, k této situaci bylo podáno vysvětlení již na srpnovém zasedání. Porušení obce spočívalo 

v evidenci odpracované doby zaměstnanců VPP, zaměstnanci si evidovali odpracované dny a hodiny tak jak 
tomu bylo i v dlouhých minulých letech. Bohužel v těchto výkazech chybělo vyznačení doby na oběd.  

           M. Katovský zopakoval svoje písemné žádosti, upozornil na bezpečnostní a jiné předpisy, prohlásil  

r. 2013 a 2014 za velmi špatné roky, dotázal se na budovaný chodník na návsi, na označení hrany chodníků a 
vyznačení přechodu pro chodce. Tímto své vystoupení ukončil a takřka vyčerpal stanovený limit 10‘. 

Starosta stěžovateli odpověděl na jeho otázky a bod jednání poté ukončil. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Bod II. Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2016 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2016, tento je sestaven jako vyrovnaný 
rozpočet. V roce 2016 jsou očekávány příjmy i výdaje v celkové výši 10.433.700,- Kč. V roce 2016 jsou 

předpokládány výdaje na dokončení chodníků na návsi cca 350 tis., zpevnění parkoviště u hřbitova cca 
150tis., úpravu lesních cest cca 300 tis, počítáno je s příspěvkem na dopravu žáků ZŠ a příspěvkem na 

dálkovou autobusovou linku „Brňák“, modernizace vybavení školní jídelny v hodnotě cca 150 tis., oprava 

kulturní památky cca 250 tis., oprava tělocvičny a pokračování prací na areálu koupaliště cca 300 tis., 
v rozpočtu je počítáno s údržbou zeleně v obci ve stejném rozsahu jako v roce 2015, bude pokračováno 

v rozšiřování veřejného osvětlení v obci. Rozpočet dle členění je zveřejněn na úřední desce obce a je 
zveřejněn na webu obce. 

Vyjádření zastupitelů: Šnajdr - se zeptal, která kulturní památka se bude opravovat, případně by bylo možné 

tyto peníze přesunout na jinou kapitolu např. veřejné osvětlení 
- starosta - mělo by se jednat o opravu některé ze státem chráněných soch v obci, o konkrétním návrhu oprav 

bude rozhodovat zastupitelstvo v průběhu roku 2016 
Knoblich - se dotázal na podrobnější členění výdajů na lesní hospodářství  

- starosta - cca 300 tis. je určeno na lesní cesty, ostatní částka je na běžné výdaje spojené s hospodařením 
v lese, kde velkou část tvoří výdaje spojené s provozem malotraktoru 

Vyjádření občanů: žádné 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje rozpočet obce Rychnov na Moravě pro rok 2016, příjmy i 

výdaje včetně financování ve výši 10.433.700,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM X. 96 bylo schváleno. 

 
Bod III. Smluvní vztahy 

Předsedající předložil návrh smlouvy o sběru a likvidaci komunálního odpadu v obci pro rok 2016. Likvidaci KO 
budou provádět TS Moravská Třebová, celková částka za svoz popelnic v roce 2016 bude 160.822,14 Kč vč. 

DPH. Svoz popelnic bude prováděn jedenkrát za dva týdny. 
 

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o provádění sběru, svozu a likvidaci 
komunálního odpadu č. KO/2016/09./P. 

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení č. RNM X. 97 bylo schváleno. 

 

Bod IV. Rozpočtová změna 
Předsedající předložil návrh rozpočtové změny č. 3 pro rok 2015. RZ počítá s navýšením výdajů o 

1.1511.300,- Kč na celkovou výši výdajů 15.015.588,- Kč, a navýšení příjmů o 1.976.570,- Kč na celkové 
příjmy 16.224.798,- Kč. RZ je tedy předkládána jako přebytková a celkově touto změnou obec očekává 

přebytek v hospodaření v roce 2015 ve výši 1.209.210,- Kč. K 30. 11. 2015 jsou skutečné výdaje celkem 
12.158.863,- Kč a příjmy celkem 14.117.292,- Kč, což znamená, že prozatím je hospodařeno s přebytkem 

1.958.429,- Kč. Prozatím však neproběhla úhrada výstavby chodníků. Poslední RZ tohoto roku provede 

starosta obce ve své kompetenci na základě skutečně realizovaných výdajů a příjmů k 31. 12. 2015.  
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 3/2015, kterou se navyšují výdaje o 1.151.3000,- Kč a 
příjmy o 1.976.570,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0  
Usnesení č. RNM X. 98 bylo schváleno. 

 
Bod V. Příprava inventarizace obce 

Předsedající seznámil přítomné s plánem inventur, na základě kterého bude provedena inventarizace majetku 

obce k 31. 12. 2015. Vzhledem k problematické inventarizaci v loňském roce, bude hlavní inventarizační 
komisi tvořit účetní obce a předsedkyní bude Ivana Marečková externí účetní, inventarizační komisy budou 

tvořit zaměstnanci obce. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 

  
Bod VI. Stanovení stočného pro rok 2016 u domů dotčených stočným 

Předsedající seznámil přítomné s tím, že stočné je vybíráno za likvidaci odpadních vod na byt. domě č.p. 55 a 
od nájemníků a subjektů napojených na ČOV u byt. domu č.p. 219. Předsedající navrhnul sjednocení ceny na 

výši 39,-Kč/m3, v roce 2015, byla cena u č. p. 55 - 39,-Kč/m3, ČOV - 36,-Kč/m3. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši stočného pro bytový dům čp. 55 a pro nájemníky byt. 
domů čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV ve výši 39,- Kč/m3.  

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM X. 99 bylo schváleno. 
 

 
Bod VII. Informace o výši vodného pro rok 2016 

Předsedající seznámil přítomné s posledním jednání členů DSO Skupinového vodovodu Moravskotřebovska, 

kde mimo jiné byla schválena cena vodného pro rok 2016 a to ve výši 42,40 Kč/m3.  
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Bod VIII. Stanovení výše poplatku za KO a psa 
Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k výši místních poplatků dle OZV č. 3/2013. Doporučil poplatky 

pro rok 2016 ponechat ve stejné výši jako v roce 2015. 

Vyjádření zastupitelů: zastupitelé souhlasí s návrhem 
Vyjádření občanů: žádné 

 



Bod IX. Stanovení ceny palivového dříví 
Předsedající předložil návrh na stanovení nové ceny palivového dříví, prodávaného obcí Rychnov na Moravě. 
Palivové dřevo je přednostně prodáváno občanům obce, cena dřeva pro rok 2016 by měla být o 50,- Kč za 

/m3 navýšena, výsledná cena pro občany by byla stanovena na 1.100,- Kč u dřeva měkkého a 1.600,- Kč u 
dřeva tvrdého. Cena je za jeden přívěs malotraktoru cca 2.2 m3 včetně dopravy a DPH.  

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě stanovuje cenu palivového dříví pro rok 2016 na 1.100,- Kč u dřeva 

měkkého a 1.600,- Kč u dřeva tvrdého. Cena je za jeden přívěs malotraktoru cca 2.2 m3 včetně dopravy a 
DPH. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (Knoblich) 

Usnesení č. RNM X. 100 bylo schváleno. 
 

Bod X. Přecenění pozemků reálnou hodnotou 
Předsedající přednesl návrh na stanovení cen pozemků ve vlastnictví obce tzv. reálnou hodnotou. 

ORNÁ PŮDA 13,- Kč/m2 - půda převážně zemědělsky obdělávaná 

ZAHRADA 7,- Kč/m2 - pozemky převážně v zastavěné části obce 
OVOCNÝ SAD 7,- Kč/m2 - v současné době obec takový pozemek nevlastní, ale jednalo by se opět o pozemky 

v zastavěné části obce 
TRAVNÍ POROST 10,- Kč/m2 – často pozemky mimo zastavěnou část obce, často i zemědělsky 

obhospodařované 
VODNÍ PLOCHY 9,- Kč/m2 – koryta vodních toků 

OSTATNÍ PLOCHA 15,- Kč/m2 – plocha cest, parkovišť, bývalé stavební parcely atd. 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 25,- Kč/m2 – plocha pod stavbami 
U lesních pozemků předložil znalecký posudek o ceně pozemků, dle znalce je cena dřevní hmoty 25,- Kč/m2, 

dřevní hmota je součástí pozemků.  
 

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě stanovuje cenu lesních pozemků v k.ú. Rychnov na Moravě dle 

znaleckého posudku č. 126/08/2015, a stanovuje cenu dřevní hmoty lesních pozemků na 25,- Kč/m2. 

Výsledek hlasování: Pro  8 Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM X. 101 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě stanovuje cenu pozemků ve vlastnictví obce Rychnov na Moravě, orná 
půda 13,- Kč/m2, zahrada 7,- Kč/m2, ovocný sad 7,- Kč/m2, travní porost 10,- Kč/m2, vodní plochy 9,- Kč/m2, 

ostatní plocha 15,- Kč/m2, zastavěná plocha 25,- Kč/m2, cena bude použita pro účetní evidenci majetku obce.  

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. RNM X. 102 bylo schváleno. 

 
Bod XI. Vyhlášení místního referenda 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem vyhlášení místního referenda s otázkou na souhlas s výstavbou 

tlakové kanalizace v obci. 
 

Vyjádření zastupitelů: Sekanina - se dotázal na hlasovací právo chalupářů 
- starosta - referenda se může zúčastnit pouze volič s trvalým pobytem v obci 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním 
referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na území obce místní 



referendum o otázce: „Souhlasím s tím, aby obec Rychnov na Moravě realizovala výstavbu tlakové kanalizace 

v obci“. 
Termín konání místního referenda je stanoven na sobotu 20. února 2016 v době od 9,00 do 21,00 hod. 

Místní referendum se zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit z důvodu závažnosti tohoto rozhodnutí, vzhledem k 
vysoké nákladovosti realizace projektu. 

Náklady spojené s provedením místního referenda byly odhadnuty ve výši 4.000,- Kč.  

Náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu byly odhadnuty při odpovědi „ano“ ve 
výši 56 mil. Kč, zde je předpoklad získání dotace až do výše 70%, při odpovědi „ne“ je předpokládaná výše 

nákladů 6 mil. Kč, tato částka by byla použita pro spolufinancování nákupu DČOV.  
Odměny členům komise nebudou vyplaceny žádné, komisi budou tvořit členové zastupitelstva obce. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Henzl)  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM X. 103 bylo schváleno. 

  
Bod XII. Různé 

 
Změna nařízení vlády ČR 

Předsedající seznámil přítomné se změnou nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev obcí. 

V pondělí 14. 11. 2015 schválila vláda ČR tuto změnu, kterou se navyšují odměny voleným zástupcům 
podobně jako zaměstnancům obcí o 3%. Proto navrhl zvýšení odměn řadovým zastupitelům o 30,- Kč/ 

měsíčně. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
1) Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 01. ledna 2016 takto: 
místostarosta 3 000,- Kč, 
předseda výboru 1 060,- Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 490,- Kč. 
 
2) Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě v souladu s § 77 odst. 3 písm. a) zákona o obcích stanoví, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za 
niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 
 
3) Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 
přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 
složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
(místostarosty nebo předsedy výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Sekanina) Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM X 104 bylo schváleno. 
   

Diskuse 
Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi. 

 

Zastupitelé:  
Pospíšilová - upozornila na skutečnost způsobenou zrušením hasičského Furgonu, kdy po odhlášení tohoto 

vozidla z evidence záchranného sboru pro PK nedostává místní jednotka informace o výjezdu hasičů 
- starosta - prověřím možnost zasílání sms na krajském oddělení  

Knoblich - se dotázal, kdy budou vráceny kameny pod most, již jednou jsem na to upozorňoval 
- starosta - stav mostu byl v minulosti konzultován s odborníkem, který nepovažoval stav mostu za havarijní, 

oprava respektive nová výstavba mostu bude stát cca 1 mil., pokud jde o vypadlé kameny bude situace 

prověřena pracovníky obce a bude-li to možné bude zjednána náprava 
Šnajdr - upozornil na nedostatečné osvětlení křižovatky na návsi 



- starosta - při výstavbě nové čekárny na návsi je počítáno i s vybudováním nového světelného bodu na 

křižovatce 
 

Občané: 
Hanák Fr. - navrhuje posoudit možnost nákupu informačního radaru v obci, na silnici je to někdy jako na 

závodní dráze, domnívám se že instalace radaru přispěje k bezpečnosti dopravy 

- starosta - v minulosti byl předložen návrh na nákup informačního radaru, zastupitelstvo tento návrh 
nepodpořilo, ale i přesto je možné tento návrh předložit znovu 

 
Pospíšil L. - se dotázal na možnost odstranění obrubníků na komunikaci pod kostelem 

- starosta - uvedená cesta bude v jarních měsících zrušena a nahrazena chodníkem pro pěší, s tohoto důvodu 
nebude již motoristům zpřístupněna  

 

Po ukončení debaty se předsedající dotázal, zda má ještě někdo příspěvek do diskuze.   
Nikdo se do diskuze již nepřihlásil. 

 
Bod VII. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem hodně úspěchů do nového roku, pozval je na 

společné posezení po ukončení zasedání a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, nejdéle však do 
konce února 2016 a poté zasedání zastupitelstva v 19,35 hod. ukončil. 

 
Přílohy zápisu: 

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

 
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2015 
 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

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

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

 
 
 
Milan Hána - starosta obce 


