
Zhodnocení volebního období 2010 – 2014 

Při volbách do zastupitelstva obce v roce 2010 bylo zvoleno 9 zastupitelů.  

Milan Hána, Josef Henzl, Hana Šmídová, Ing. Petr Švehla, Pavel 
Krmela, Ing. Jan Nechuta, Zdeněk Sedlák, Miroslav Sekanina, 
Milada Olosová 

Shrnutí období 2010 -2014 

Mezi významné události tohoto volebního období patří schválení 
znaku a vlajky obce. 

Hlavní okruhy činnosti zastupitelstva 

Vodovod a kanalizace: 

Obec zůstává i nadále členem svazku obcí skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, o majetek vložený do tohoto svazku se stará stejně 
jako o provoz VHOS a.s. Moravská Třebová. Výši vodného každoročně 
určují členské obce svazku. 

Projekt kanalizace byl dokončen až po vydání stavebního povolení, 
zastupitelstvo rozhodlo o odložení realizace této investice a je hledáno i jiné 
řešení likvidace odpadních vod.  

Místní komunikace a doprava: 

Po celé volební období byly uvolňovány prostředky z rozpočtu obce na 
opravy místních komunikací. Nově byly vykoupeny dvě místní komunikace, 
jedna z nich byla již opravena. Opravovány byly i obecní lesní cesty. 
V obecním lese se vybudovaly i zcela nové lesní cesty.   

Z rozpočtu obce bylo financováno čistění příkopů a krajnic v celé obci. 

Byly vybudovány dva nástupní ostrůvky na autobusových zastávkách – 
koupaliště a okály, nově byla vybudována zastávka „Rychnov dolní“ 
s čekárnou a nástupním ostrůvkem, postavena byla autobusová čekárna na 
návsi, která slouží i jako odpočívadlo. 

Vybudovala se zpevněná plocha pro chodce. Je předpokládán rozvoj dalších 
takových míst.  

Byl Vypracován projekt na odvodnění křižovatky a výstavbu chodníků na 
návsi, zde by se část stavby mohla financovat prostřednictvím dotací. 

V obci byla provedena statistická měření hustoty provozu a rychlosti 
vozidel. Výsledky těchto měření byly předány policii a budou sloužit 



zastupitelstvu jako podklad pro rozhodování o nákupu informačních radarů. 
Dále byly nainstalovány vítací cedule, které upozorňují řidiče na povolenou 
rychlosti jízdy v obci.  

Vzhled obce, údržba veřejných prostor a lesa: 

Za přispění dotace byl zakoupen malotraktor s příslušenstvím – vlečka, 
mulčovač, příkopové rameno, lanový naviják, radlice na sníh, štěpkovač. 
Díky této technice obec provádí ve vlastní režii sekání příkopů, údržbu 
ostatních travnatých ploch v obci a zimní údržbu. Lanový naviják je 
používán při kácení nebezpečných stromů v obci a při potřebě přibližování 
vytěženého dřeva v lese. Štěpkovačem je zajištěno zpracování větví jak 
v obci, tak v lese po těžbě, a proto nemusíme klest pálit. Malotraktor i 
s příslušenstvím je pomocníkem i občanům, kteří si tuto službu mohou u 
obce objednat. 

V obci bylo prováděno prořezávání a kácení stromů v blízkosti komunikací a 
na březích potoka. 

Na místním hřbitově bylo dokončeno vybudování pietního místa původních 
obyvatel Rychnova, provedly se celkové terénní práce, které umožnily 
vybudování rozptylové loučky, dále byla opravena hřbitovní zeď a na 
hřbitov bylo zakoupeno nové „pítko“. 

Na návsi byla provedena výsadba okrasných dřevin.  

Prostřednictvím zaměstnanců obce bylo prováděno pravidelné kosení trávy 
na březích Rychnovského potoka. Na tuto činnost každoročně finančně 
přispívalo povodí Moravy. 

Restaurátorské práce byly provedeny na sousoší Nejsvětější Trojice (zde 
byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje), a na soše Sv. Floriána.  

Veřejné osvětlení: 

Nejdříve došlo k nákupu soumrakového spínače světel VO. Poté došlo 
k nákupu a instalaci nových světel s technologií LED. 
Zastupitelstvo obce přijalo koncepci rozvoje veřejného osvětlení v obci, 
jejímž úkolem je v budoucnu zajistit dostatečné osvětlení i na odlehlých 
místních komunikacích.  

Budovy a areály v majetku obce: 

Největší investice do budov v majetku obce, byla bezesporu investice do 
oprav bytového domu čp. 55. Opravy byly rozvrženy do dvou etap, v první 
bylo provedeno zateplení venkovního pláště budovy a výměna oken a 
vstupních dveří, druhá etapa řešila rekonstrukci koupelen a WC 



v jednotlivých bytech a byl zakoupen a instalován nový automatický kotel 
na uhlí, pro vytápění bytů. V neposlední řadě došlo k nátěru střešní krytiny 
budovy a opravě a nátěru všech interiérových dveří. 

Změny vytápění se dočkal i obecní úřad, kde po výměně okenních skel byl 
nainstalován a spuštěn automatický kotel na uhlí. V budově obecního úřadu 
došlo k reorganizaci kanceláří a zbudování nového bezbariérového vstupu 
pro občany. Ze strany od silnice bylo provedeno odvodnění budovy. 

Byly provedeny opravy na střešní krytině bytových domů čp. 219 a 220 
s doplněním o sněhové zábrany, k domům jsou vybudovány kóje pro 
každou bytovou jednotku. 

Ubytovna - byly provedeny organizační změny ve správě ubytovny, je 
nabízeno dlouhodobé ubytování, obojí přispělo k lepšímu hospodářskému 
výsledku provozu ubytovny. 

Obnova areálu koupaliště – nejdříve bylo nutné odstoupení od dlouhodobé 
nájemní smlouvy, poté byly zahájeny terénní úpravy v celém areálu i jeho 
přilehlém okolí, obnoven byl zdroj vody pro koupaliště i kiosek, v areálu 
koupaliště byly nainstalovány hrací prvky pro děti. Bazén koupaliště byl 
udržován a provozován v režimu přírodního koupaliště s možností 
osprchování solárně ohřívanou pitnou vodou, do bazénu byla zakoupena 5m 
skluzavka. Provoz koupaliště i kiosku byl v režii obce. 

Fotbalové hřiště – i přes ukončení činnosti fotbalového oddílu obec udržuje 
areál k jeho prvotnímu účelu. 

Na veřejné dětské hřiště byl zakoupen nový prvek, bylo upraveno přilehlé 
okolí a provedeny opravy stávajících prvků. 

Finančně obec podpořila nákup nových prvků na dětské hřiště u MŠ, při 
příležitosti výměny prvků bylo hřiště prostorově zvětšeno.  

V mateřské škole došlo k výměně oken a vstupních dveří, dále byly 
vyměněny vstupní dveře do jídelny a tělocvičny.   

Protože obec využívá ve velké míře pracovníků VPP, byl schválen nákup 
terénního vozidla, které slouží převážně pro přepravu pracovníků do 
odlehlých a těžko dostupných míst katastru obce.  

Zakoupena byla 9místná dodávka, která má uplatnění pro potřeby obce, ale 
hlavně pro potřeby sboru dobrovolných hasičů.      

Trafostanice 
Zastupitelstvo se aktivně zapojilo do uspíšení realizace výstavby trafostanice 
na spodním konci obce. 



Účast zastupitelů na zasedáních 
Celkem se za volební období konalo jedno ustavující a 29. řádných zasedání 
zastupitelstva obce. 
Omluveni byli: 
Henzl 1x, Švehla 1x, Olosová 1x, Šmídová 2x, Sekanina 4x, Sedlák 5x, 
Nechuta 6x   

Účast občanů na zasedáních zastupitelstva obce 

Veřejného zasedání se zúčastňovalo v průměru 10 občanů. Nejmenší účast 
byla 3 občané a největší 40 občanů. 

Rozpočtová odpovědnost zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce ve svém funkčním období hospodařilo s dodržením 
pravidla dobrého hospodáře. 
 
Rok 2011: 
příjmy běžného roku 7 774 939,- Kč  
výnosy z hospodářské činnosti 1 551 983,- Kč 
celkový příjem roku 9 326 922,- Kč 
výdaje běžného roku 6 528 928,- Kč 
náklady z hospodářské činnosti 1 285 315,- Kč 
celkové výdaje roku 7 814 243,- Kč 

 
Rok 2012: 
příjmy běžného roku 7 685 944,- Kč 
výnosy z hospodářské činnosti 1 194 437,- Kč 
celkové příjmy roku 8 880 381,- Kč 
výdaje běžného roku 6 779 357,- Kč 
náklady z hospodářské činnosti 1 746 594,- Kč 
celkové výdaje roku 8 525 951,- Kč 

 

Rok 2013: 
příjmy běžného roku 12 259 033,- Kč 
výdaje běžného roku 11 486 920,- Kč 

Rok 2014: 
oproti schválenému rozpočtu pro tento rok byly provedeny 2 rozpočtové 
změny ta poslední k 30. 09. 2014, uvedené částky tvoří plánovaný rozpočet 
obce pro tento rok po provedených změnách. 
předpokládané příjmy běžného roku 12 273 600,- Kč 
předpokládané výdaje běžného roku 11 774 200,- Kč 


