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Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 19. prosince 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 12. 12. 2022 do 19. 12. 2022. Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 

že přítomno je 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona 

o obcích).  

Přítomno je 7 občanů. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Radku Honsovou a Stanislavu Vraspírovou, 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. Úprava rozpočtu obce pro rok 2022 
III. Stanovení výše stočného pro rok 2023 u domů dotčených stočným  

IV. Informace o výši vodného pro rok 2023 
V. Zpráva kulturního výboru a investičního výboru 

VI. Příprava inventarizace majetku obce 

VII. Smlouva na svoz a likvidaci komunálního odpadu  
VIII. Vklad vodárenského majetku do DSO 

IX. Žádost o dotaci z POV Pardubického kraje 
X. Smluvní vztahy (ČEZ) 

XI. Poskytnutí příspěvků složkám 

XII. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ 
XIII. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2022 

XIV. Různé, Diskuse 
XV. Závěr 

 

Usnesení č. RNM II. 30 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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II. Úprava rozpočtu obce pro rok 2022 

Předsedající předložil zastupitelům návrh rozpočtového patření č. 5/2022. Toto rozpočtové opatření 

reaguje na současný stav plnění příjmové i výdajové části plánovaného rozpočtu. Příjmová část je 
navýšena o 1 275 800 Kč a výdajová část o 1 248 600 Kč. Předsedající seznámil přítomné s hlavními 

změnami rozpočtu. Dále přesedající informoval o provedení úpravy rozpočtu obce k 31. 12. 2022, 

která bude v kompetenci starosty, zastupitelé následně obdrží rozpis tohoto opatření. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022. Rozpočtové 
opatření je součástí zápisu jako příloha. 

Usnesení č. RNM II. 31 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

III. Stanovení výše stočného pro rok 2023 u domů dotčených stočným 

Předsedající přednesl návrhy ceny stočného pro domy čp. 166, 219, 220 a 55 a nově také pro lokalitu 

housličky. Vzhledem k narůstajícím výdajům s vývozem a likvidací odpadních vod, a také zvýšené ceně 

elektřiny na ČOV navrhuje navýšení stočného o 6 Kč na 45 Kč/m3 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši stočného na rok 2023 pro bytový dům čp. 55, 
219 a 220, subjekty napojené na ČOV a lokalitu housličky ve výši 45,- Kč/m3. 

Usnesení č. RNM II. 32 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

IV. Informace o výši vodného pro rok 2023 

Předsedající informoval o tom, že výše vodného byla stanovena členskou schůzí svazku obcí, do 

kterého spadáme na 58,19/m3 vč. DPH. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

V. Zpráva kulturního a investičního výboru 

Předsedající požádal předsedkyni kulturního výboru o přednesení zprávy o činnosti výboru. 

Hana Šmídová přednesla zprávu o činnosti výboru. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu o činnosti kulturního výboru. 

Usnesení č. RNM II. 33 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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Petr Švehla přednesl zprávu investičního výboru. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu o činnosti investičního výboru. 

Usnesení č. RNM II. 34 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

VI. Příprava inventarizace majetku obce 

Předsedající seznámil přítomné s plánem inventur. Hlavní inventarizační komisi budou tvořit 

místostarostové a účetní obce. Fyzickou inventuru majetku provedou zaměstnanci obce. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

VII. Smlouva na svoz a likvidaci komunálního odpadu 

Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy s TS Moravská Třebová s.r.o. na svoz a likvidaci 
komunálního odpadu.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o sběru, svozu a odstranění 

odpadu č. KO/2023/11. Zhotovitelem jsou Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

Usnesení č. RNM II. 35 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Vzhledem k narůstající ceně za svoz a likvidaci KO navrhuje předsedající zvýšení poplatku za 
komunální odpad. Co se týká výdajů pro rok 2022 tak cena za svoz a likvidaci KO (popelnice) je 

471,79 Kč vč. DPH na obyvatele, pro rok 2023 je tako částka 547,44 Kč vč. DPH na obyvatele. Vše 
počítáno z celkového počtu obyvatel, v ceně není zohledněno prominutí lidem 80+ a snížení dětí do 

18. Náklady na provoz, svoz a likvidaci odpadu ze SD, plastů, bioodpadu a skla byly v roce 2021 304 

Kč na obyvatele. Prosím tedy zvažme navýšení poplatku. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Proběhla krátká debata nákladech na odpady o placení 

odpadů v obci.  

Jiný návrh: Hana Šmídová, Martinu Kuková, Miroslav Švancara, Miroslav Sekanina a Pavel Baroš 

navrhují částku za odpad navýšit na 650 Kč, Stanislava Vraspírová, Radka Honsová, Milan Hána a Petr 

Švehla navrhují částku 600 Kč na osobu a rok. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje změnu OZV 1/2022 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství, a to v článku 5. Sazba poplatku se v bodě (1) mění text 

na „Sazba poplatku činní 600 Kč. Ostatní ujednání vyhlášky zůstávají beze změn. 

Usnesení č. RNM II. 36 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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VIII. Vklad vodárenského majetku do DSO 

Předsedající požádal zastupitele o schválení vkladu nově vybudovaného majetku vodovodu. Jedná se o 

tři přípojky v celkové hodnotě 38 802,15 vč. DPH 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vklad nově vybudovaného majetku vodovodu, 

do DSO SV Moravskotřebovska. Celková hodnota nového majetku je 38 802,15 Kč včetně DPH. 
Obec povede dále tento majetek v podrozvaze. 

Usnesení č. RNM II. 37 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

IX. Žádost o dotaci z POV Pardubického kraje 

Předsedající požádal zastupitele schválení podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova. Pro 

rok 2023 navrhuje investiční výbor výměnu zábradlí a opravu mostní konstrukce mostu za obchodem 

M011. Předpokládané náklady cca 300 tis. V této věci je nutné přijmout aktualizaci POV obce. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova obce 
Rychnov na Moravě č. 5. Obec bude žádat o dotaci v roce 2023 a následně do roku 2026 

z programu POV Pardubického kraje dotační titul 1-5. Pro rok 2023 bude žádáno o dotaci na 
opravu zábradlí a mostní konstrukce mostu M011. 

Usnesení č. RNM II. 38 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

X. Smluvní vztahy (ČEZ) 

Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě a dohody o umístění stavby č. IE-12-2008688/01A a IE-12-2008688/01B. Jedná se o zbudování 

nového přípojného místa domu čp. 97. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby č. IE-12-2008688/01A a IE-12-
2008688/01B. Investorem stavby je ČEZ. 

Usnesení č. RNM II. 39 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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XI. Poskytnutí příspěvků složkám 

Předsedající předložil zastupitelům návrh poskytnutí příspěvků pro složky v obci, návrh byl projednán 

na investičním výboru a ten jej doporučuje ke schválení. Návrh je následující: Sbor dobrovolných 
hasičů 9 000 Kč za účast na akcích, Myslivecký spolek 18 000 Kč za sázení stromků, Stáj 2M 10 000 Kč 

za účast na akci a práce s mládeží, Římskokatolická farnost 10 000 Kč za uspořádání koncertu, Svaz 
chovatelů 3 000 Kč za účast na akci, Stáj Andrejka 6 000 Kč za účast na akcích a práce na udržbě 

zeleně, Stolní tenis 2 500 Kč za sázení stromků, celkem příspěvky v hodnotě 58 500 Kč.   

Příspěvky budou poskytnuty prostřednictvím darovacích smluv. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Nad výší příspěvků proběhla krátká diskuze zastupitelů. 

Jiný návrh: Hana Šmídová nesouhlasí s výší příspěvku pro Stáj 2M a pro farnost, narhuje částku snížit 
na polovinu. Radka Honsová navrhuje snížit příspěvek pro Stáj 2M na 4 tisíce a pro farnost na 5 tisíc. 

Stanislava Vraspírová navrhuje příspěvek farnosti 5 tisíc. Martina kuková se dotazuje, na co je 

příspěvek pro farnost (je to příspěvek na uspořádání koncertu v kostele). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančních darů z rozpočtu obce 
v roce 2022. Příjemci obdrží finanční dary na základě uzavření darovací smlouvy. Darovací 

smlouvy budou připraveny následovně. Pro SDH Rychnov 9 000 Kč, Myslivecký spolek Rychnov 
18 000 Kč, Stáj 2M 10 000 Kč, Římskokatolická farnost Rychnov 10 000 Kč, ČSCH Rychnov 3 000 

Kč, Stáj Andrejka 6 000 Kč, Stolní tenis Rychnov – Mladějov 2 500 Kč. 

Usnesení č. RNM II. 40 bylo schváleno. Pro 6, proti 3, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👎 👍 👍 👎 👍 👍 👎 

XII. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ 

Předsedající seznámil přítomné návrhy střednědobých výhledů rozpočtů obce a MŠ pro dva následující 

roky.   

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy na 
roky 2024-2025. 

Usnesení č. RNM II. 41 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 

2024-2025.   

Usnesení č. RNM II. 42 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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XIII. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2023 

Rozpočet MŠ 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu MŠ pro rok 2023 tak jak byl zveřejněn na úřední 

desce obce. Rozpočet je navržen jako přebytkový. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přebytkový rozpočet PO MŠ Rychnov na Moravě 

pro rok 2023. 

Usnesení č. RNM II. 43 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Rozpočet obce  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2023, tak jak byl zveřejněn na úřední 

desce obce. Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek je kryt přebytky z let minulých. 

Předsedající seznámil přítomné s investičními výdaji rozpočtu.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje schodkový rozpočet obce pro rok 2023, celkové 

příjmy jsou očekávány ve výši 20 575 500 Kč a výdaje ve výši 20 677 400 Kč. Schodek rozpočtu je 

kryt finančními prostředky z let minulých. 

Usnesení č. RNM II. 44 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

XIV. Různé, Diskuse  

Různé 

Cena palivového dříví 

Předsedající seznámil přítomné s prodejem palivového dříví v letošním roce a s cenou pro prodej 
palivového dřeva. Požádal zastupitele o vyjádření k ceně za palivové dříví. Předsedající navrhuje 

k ceně přičítat cenu za dopravu, navrhuje 500 Kč za fůru.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Proběhla debata o ceně dřeva. Všichni se shodli na 

zachování stávající ceny dřeva a navýšení ceny za dopravu. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě stanovuje cenu palivového dřeva pro rok 2023 pro 
občany obce ve výši 750 Kč/m3 vč. DPH, cena za dopravu bude 500 Kč vč. DPH za fůru.  

Usnesení č. RNM II. 45 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH RH MK MS HŠ MŠ PŠ SV 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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Diskuse 

Předsedající požádal zastupitele a následně občany o příspěvky do diskuse. 

Jeden z přítomných občanů se dotazuje, zda bude obec prohrnovat zasněžené cesty. Starosta sděluje, 

že se očekává obleva, takže v příštích dnech se prohrnovat nebude. 

VII. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem klidné a pohodové svátky vánoční, do 

nového roku hodně zdraví a optimismu a poté všechny přítomné pozval k pohoštění. Následně sdělil, 

že další zasedání se bude konat dle potřeby nejpozději však do konce února, a poté zasedání 
zastupitelstva v 19:22 ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) RO 5/2022 

3) Zpráva kulturního a investičního výboru 

4) Rozpočet obce a MŠ pro rok 2023 

 

Zápis byl vyhotoven dne 20. prosince 2022 

 

 

Ověřovatelé:        dne      

 

 

       dne      

 

 

Starosta:        dne      

 

 


