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Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 31. října 2022 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 starostou obce Milanem Hánou (dále jako „předsedající“). 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s § 92 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 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 24. 10. 2022 do 31. 10. 2022. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 8 členů zastupitelstva (Stanislava Vraspírová – omluvena), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

Přítomna je jedna občanka. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslava Švancaru a Hanku Šmídovou, zapisovatelem Petra 
Švehlu. 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, jak byl zveřejněn na úřední desce. 
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Návrhy na doplnění: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 
 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 
II. Volba členů výborů zastupitelstva obce 

III. Určení pravomocí a náplň práce místostarostů a jednotlivých výborů 
IV. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členů zastupitelstva obce 
V. Schválení pravomocí starosty obce pro změnu rozpočtu 

VI. Delegování zástupce obce v DSO SV, MTJ, SMO ČR  
VII. Rozpočtové opatření   

VIII. Smluvní vztahy (dotace PK) 
IX. Různé, diskuse (žádost Pošta, tvorba rozpočtu) 
X. Závěr 

 

Usnesení č. RNM I. 16 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

II. Volba členů výborů zastupitelstva obce 
Předsedající požádal jednotlivé předsedy zřízených výborů, aby přednesli svůj návrh na složení 
výborů. 
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Finanční výbor 

Radka Judová navrhuje za členy výboru Martinu Kukovou a Stanislavu Vraspírovou. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy finančního výboru Martinu Kukovou a Stanislavu 
Vraspírovou. 

Usnesení č. RNM I. 17 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

Kontrolní výbor 
Miroslav Sekanina navrhuje za členy výboru Miroslava Švancaru a Pavla Baroše. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy kontrolního výboru Miroslava Švancaru a Pavla 
Baroše. 

Usnesení č. RNM I. 18 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

Kulturní výbor 

Hana Šmídová navrhuje za členy výboru Hanu Hánovou, Boženu Honsovou, Miladu Olosovou a 
Jaroslavu Vítkovou. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy kulturního výboru Hanu Hánovou, Boženu 
Honsovou, Miladu Olosovou a Jaroslavu Vítkovou. 

Usnesení č. RNM I. 19 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

Investiční výbor 

Petr Švehla navrhuje za členy výboru Pavla Baroše, Milana Hánu, Miroslava Sekaninu a Miroslava 
Švancaru. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě volí členy investičního výboru Pavla Baroše, Milana Hánu, 
Miroslava Sekaninu a Miroslava Švancaru. 

Usnesení č. RNM I. 20 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  
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III. Určení pravomocí a náplň práce místostarostů a jednotlivých výborů 
Předsedající přednesl návrhy náplně práce a kompetencí obou místostarostů a poté jednotlivých 
výborů. Tyto jsou nedílnou součástí zápisu jako přílohy č. 2 - 4. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje náplň práce a kompetence místostarostů obce 
tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

Usnesení č. RNM I. 21 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje náplň práce a kompetence finančního a 
kontrolního výboru tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto zápisu. 

Usnesení č. RNM I. 22 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje náplň práce a kompetence kulturního a 
investičního výboru tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 tohoto zápisu. 

Usnesení č. RNM I. 23 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

IV. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členů zastupitelstva obce 

Předsedající požádal zastupitelé o schválení pravidel pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům 
obce. Předsedající navrhuje, aby byly cestovní náhrady poskytovány dle aktuálně platné vyhlášky 
ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad. Náhrada za použití motorového vozidla bude poskytována dle vyhlášky, stravné bude 
poskytováno dle vyhlášky v nejmenší možné výši. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje pravidla pro poskytování cestovních náhrad a 
stravného členům zastupitelstva obce. Cestovní náhrady a stravné bude poskytováno dle aktuálně 
platné vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení ceny pohonných hmot pro účely 
poskytování cestovních náhrad. Náhrada za použití motorového vozidla bude poskytována dle 
vyhlášky, stravné bude poskytováno dle vyhlášky v nejmenší možné výši. 

Usnesení č. RNM I. 24 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  
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V. Schválení pravomocí starosty obce pro změnu rozpočtu 
Předsedající požádal zastupitele o udělení pravomocí k rozpočtovým opatřením, tato kompetence je 
převážně k přesunům finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu a k přijetí menších dotací, 
také nutnost pro případ havárie a rozpočtového opatření ke konci roku. 

Jiný návrh: není  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostovi obce k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

do výše 100 000 Kč, u jednotlivých případů. 

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací 
a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být 
zrealizován 

d) provedení rozpočtového opatření k 31. 12. roku.  

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového 
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění. 

Usnesení č. RNM I. 25 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

VI. Delegování zástupce obce v DSO SV, MTJ, SMO ČR 
Předsedající požádal zastupitele o jejich vyjádření k určení zástupce obce ve svazcích obcí jejichž je 
obec členem. 

Pokud není jiný návrh, bude obec zastupovat na jednání orgánů svazků starosta obce. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje zástupcem obce s hlasovacím právem pro jednání 
jednotlivých svazků obcí, kterých je obec členem, starostu obce. 

Usnesení č. RNM I. 26 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  
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VII. Rozpočtové opatření 
Předsedající předložil zastupitelům návrh rozpočtového patření č. 4/2022. Toto rozpočtové opatření 
reaguje na současný stav plnění příjmové i výdajové části plánovaného rozpočtu. Příjmová část je 
navýšena o 320 000 Kč a výdajová část ponížena o 3 717 500 Kč. Předsedající seznámil přítomné 
s hlavními změnami rozpočtu. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022. Rozpočtové 
opatření je součástí zápisu jako příloha. 

Usnesení č. RNM I. 27 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

VIII. Smluvní vztahy (dotace PK) 
Předsedající požádal zastupitele o schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje. Jedná se 
o dotaci na autobusovou čekárnu u koupaliště. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace z prostředků Pardubického kraje č. ODSH/22/. Dotace je ve výši 50 000 Kč, využití dotace 
musí proběhnout do 31. 5. 2023. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení č. RNM I. 28 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

IX. Různé, diskuse (žádost České pošty, tvorba rozpočtu pro rok 2023) 
Žádost České pošty, s. p. 
Předsedající seznámil přítomné s žádostí České pošty, s. p. o odkoupení budovy pošty a provozu 
služby Pošta Partner a požádal zastupitele i přítomné občany o jejich vyjádření. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: zastupitelé diskutovali o výhodách a nevýhodách nabídky 
a podmínkách, za kterých by mohla být akceptovatelná. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje investiční výbor ke komunikaci s Českou poštou 
o odkupu nemovitosti a provozu služby Pošta partner. Investiční výbor následně předloží návrh 
dalšího postupu zastupitelstvu obce. 

Usnesení č. RNM I. 29 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RJ MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  
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Příprava rozpočtu obce 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem postupu pro tvorbu rozpočtu obce pro příští rok: 

• do 20. 11. podání návrhů pro rozpočet 
• do 25. 11. sestavení návrhu rozpočtu, odeslání návrhu rozpočtu obce zastupitelům 
• 2. 12. pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu 
• 4. 12. zveřejnění návrhu rozpočtu 
• 19. 12. Zasedání zastupitelstva obce, předpokládané schválení rozpočtu obce pro rok 2023 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: zastupitelé souhlasí s navrženým harmonogramem 
přípravy rozpočtu. 

Diskuse 
Starosta informoval o situaci s projektováním třetí etapy chodníků a komplikaci se horní částí obce, 
kde SÚS požaduje zajištění šířky komunikace 5,5m. Z toho důvodu bude projekt rozdělen na dvě části 
a horní část bude projekčně dořešena v příštím roce. Dále informoval o stavu kabelizace rozvodů NN 
na dolním konci obce a situaci s rušeným veřejným osvětlením v tomto úseku. 

Mirek Sekanina se dotazuje na umístění značek na nově projektovaných chodnících. Starosta 
vysvětluje, že umístění značek je dle stejných pravidel jako v předchozím projektu chodníků. 
Paní Honsová se dotazuje na umístění lavičky před čekárnou u koupaliště. Dále upozorňuje na 
zanesený příkop a vymletou cestu k Honsům. 
Martina Kuková se dotazuje na možnost umístění odpadkových košů u nových čekáren. Budou, 
počítáme s nimi.  

VII. Závěr 
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby 
nejpozději však v prosinci, a poté zasedání zastupitelstva v 19:25 ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Náplň práce a kompetence místostarostů 
3) Náplň práce a kompetence finančního a kontrolního výboru 

4) Náplň práce a kompetence kulturního a investičního výboru 
5) Rozpočtové opatření 4/2022 

 
Zápis byl vyhotoven dne 1. listopadu 2022 

 

 
Ověřovatelé:        dne      
 
 

       dne      
 
 

Starosta:        dne      
 
 


	Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 31. října 2022
	Zahájení zasedání zastupitelstva
	Určení ověřovatelů a zapisovatele
	I. Seznámení a schválení programu zasedání
	II. Volba členů výborů zastupitelstva obce
	III. Určení pravomocí a náplň práce místostarostů a jednotlivých výborů
	IV. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členů zastupitelstva obce
	V. Schválení pravomocí starosty obce pro změnu rozpočtu
	VI. Delegování zástupce obce v DSO SV, MTJ, SMO ČR
	VII. Rozpočtové opatření
	VIII. Smluvní vztahy (dotace PK)
	IX. Různé, diskuse (žádost České pošty, tvorba rozpočtu pro rok 2023)
	VII. Závěr


