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Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 

konaného dne 13. listopadu 2020 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin 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 6. 11. 2020 do 13. 11. 2020.  Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

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

že přítomno je 8 členů zastupitelstva (omluven Pavel Baroš), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomni jsou 2 občané. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Radku Judovou a Zdeňka Špičáka, zapisovatelem Petra Švehlu. 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou 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. Převod majetku státu 

III.  Dotace (POV, MMR) 

IV.  Plnění a úprava rozpočtu obce 

V. Smluvní vztahy 

VI.  Příspěvky organizacím 

VII.  MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 

VIII.  Různé, Diskuse 

IX.  Závěr 

 

Usnesení č. RNM XV. 169 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

II. Převod majetku státu 

Předsedající předložil návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku státu. 

Jedná se o pozemek par. č. 4187 ostatní plocha o výměře 917 m2. Hodnota převáděného majetku je 

7 051,73 Kč. 
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Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k majetku č. 42/20/HSY-BP. Převodcem je ČR-UZSVM, nabyvatelem obec 

Rychnov na Moravě. Účetní hodnota převáděného majetku je 7 051,73 Kč, v této hodnotě bude 

majetek zařazen.  

Usnesení č. RNM XV. 170 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

III. Dotace (POV, MMR)  

Předsedající předložil návrh aktualizace č. 4 Programu obnovy venkova. Prostřednictvím POV 

Pardubického kraje každoročně žádáme o dotaci. V minulosti bylo žádáno o dotace např. na dětské 

hřiště, fitness prvky. Pro rok 2021 navrhujeme požádat o dotaci na nové autobusové čekárny 

v místech nových chodníků.  

Dále předsedající informoval o dotačních možnostech z ministerstva pro místní rozvoj. MMR vypsalo 

dotace pro obce do 3000 obyvatel a zde bychom rádi požádali o dotaci na rekonstrukci mostu 

u č.p. 18, dotace je až do 80 % uznatelných výdajů, máme vše připravené a rozpočtované náklady 

jsou cca 3 mil.  

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje aktualizaci č. 4 POV obce Rychnov na Moravě 
a schvaluje záměr obce žádat o dotace z  programu POV Pardubického kraje dotační titul 1-5 
pro rok 2020 a následně i pro roky 2021 – 2022. Dokument tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

Usnesení č. RNM XV. 171 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje podání žádosti o dotaci od MMR 
na rekonstrukci mostu č. M002.  

Usnesení č. RNM XV. 172 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

IV. Plnění a úprava rozpočtu obce 

Předsedající seznámil přítomné se stavem daňových příjmů v tomto roce a dále s návrhem úpravy 

rozpočtu obce prostřednictvím rozpočtového opatření č. 3/2020. Úprava je z důvodu přijatých dotací 

na les. Výdaje souvisí s nákupy služeb - jedná se hlavně o úpravu prostorů okolo dřevodílny, který 

potřebujeme pro uskladnění vytěženého dříví, těžba a doprava dříví, ale také práce projektanta MŠ. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 

rozpočtového opatření 3/2020. Příjmy se navyšují o 268 340 Kč a výdaje o 788 000 Kč. Rozpis 

opatření je přílohou č. 3 zápisu. 

Usnesení č. RNM XV. 173 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

V. Smluvní vztahy 

ČEZ 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem jednání se zástupci ČEZ a doporučením investičního 

výboru. Bylo dosaženo shody obou stran, a proto je předložen návrh cen za zřízení věcných břemen. 

Jedná se o ceny pro stavbu kabelizace vedení NN ve spodní části obce a výstavby nového trafa a 

částečné kabelizace vedení NN v horní části obce. Pro tyto stavby bylo dohodnuto snížení cen oproti 

ceníku, a to z důvodu umožnění přílože kabelu pro veřejné osvětlení a podmínky opravy asfaltových 

místních komunikací v celé jejich šíři. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu ceníku úhrad pro zřízení věcných 

břemen pro akci TS 1393 – TS 284 knn, který je uveden jako příloha č. 4 zápisu. Pověřuje 

starostu obce k podpisu potřebných smluv. 

Usnesení č. RNM XV. 174 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Pro druhou stavbu je předložena smlouva o zřízení věcného břemene, která má již zapracované 

náhrady dle dohodnutých sazeb. 

Dále je předložena dohoda o demontáži stávajících staveb. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Mirek Sekanina se ptá, zda cena za umístění trafostanice je 

opravdu 4000 Kč. Starosta doplňuje, že jde o jednosloupovou trafostanici a cena odpovídá 

schválenému ceníku. 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby pod. č. IE-12-2007662/01 pro stavbu Rychnov 

na Moravě rek. TS SY_0283.  

Usnesení č. RNM XV. 175 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

 



Obec Rychnov na Moravě            13. listopadu 2020 

Strana 4 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření dohody o umístění stavby (demontáž, 

HDV) pod. č. IE-12-2007662/16 pro stavbu Rychnov na Moravě rek. TS SY_0283.  

Usnesení č. RNM XV. 176 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhy smluv, které řeší vypořádání pozemků pod a okolo 

trafostanice na spodním konci obce. Připomněl vývoj situace k této problematice. 

Byla předložena kupní smlouva na pozemek pod trafostanicí a smlouva o zřízení věcného břemene 

na pozemky okolo trafostanice.  Kupní smlouva může být schválena až po zveřejnění záměru prodeje 

pozemku, bude tedy ke schválení předložena v prosinci. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Hanka Šmídová se dotazuje, zda ČEZ bude udržovat okolní 

pozemek. Starosta vysvětluje, že okolní pozemek zůstane v majetku obce a péče o něj bude na obci. 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. IE-12-2003229/VB/2c.  

Usnesení č. RNM XV. 177 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Mateřská škola 

Předsedající seznámil přítomné s aktuálním vývojem možných dotačních prostředků na rekonstrukci 

mateřské školy. Vzhledem k náročnosti projektu a předpokládanému výdaji cca 20 milionů je vhodné 

určit administrátora projektu, který zajistí přípravu projektu až po závěrečné vyhodnocení akce. 

Předsedající předložil návrh smlouvy se společností Alatere profi s.r.o. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. RNM/MS-01/2020 

mezi společností Alatere profi s.r.o. a obcí Rychnov na Moravě. Za plnění činností uvedených 

ve smlouvy náleží příkazníkovi celková finanční odměna ve výši 220 tis. Kč bez DPH.     

Usnesení č. RNM XV. 178 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

VI. Příspěvky organizacím 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem příspěvků pro složky. Příspěvky jsou navrženy podle účasti 

složek na akcích podle zveřejněné nabídky obce. 

• Hasiči – 22 tis. (10 pomocníků na akcích, výsadba 1200 stromků) 
• Myslivci – 8 tis. (1 pomocník na akci, výsadba 700 stromků) 

• Stáj 2M – 2 tis. (2 pomocníci na akci) 
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• Farnost – 15 tis. (pomocníci na nátěr bazénu, příprava dětského hřiště a návsi, uspořádání 

koncertu v kostele) Vzhledem k situaci na jaře nebylo možné některé práce provádět, a proto 

částečně započítáváme i zájem o dětské hřiště a náves a zohledňujeme uspořádání úspěšného 

koncertu 

• Chovatelé – 6 tis. (2 pomocníci na akci, nátěr bazénu) 

• Krav Maga – 6 tis. (6 pomocníků na akci) 

• Stolní tenis – 2,5 tis. (výsadba 250 stromků) 

Celkem 61,5 tis. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru pro SDH Rychnov 

na Moravě ve výši 22 000 Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.      

Usnesení č. RNM XV. 179 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru pro Myslivecký 

spolek Rychnov na Moravě ve výši 8 000 Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 

Usnesení č. RNM XV. 180 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

  

Miroslav Sekanina oznámil střet zájmů jakožto člen spolku Stáj 2M. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru pro Stáj 2M ve výši 

2 000 Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 

Usnesení č. RNM XV. 181 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 1. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👐 👍 👍 👍 👍 

Miroslav sekanina se zdržel hlasování. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru pro 

Římskokatolickou farnost Rychnov na Moravě ve výši 15 000 Kč. Pověřuje starostu obce 

k podpisu darovací smlouvy. 

Usnesení č. RNM XV. 182 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru pro ČSCH Rychnov 

na Moravě ve výši 6 000 Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 

Usnesení č. RNM XV. 183 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru pro Krav Maga IKF 

Czech Republic ve výši 6 000 Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 

Usnesení č. RNM XV. 184 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru pro SK Stolní tenis 

Rychnov na Moravě - Mladějov ve výši 2 500 Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu darovací 

smlouvy. 

Usnesení č. RNM XV. 185 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

VII. MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí MAS Moravskotřebovska a Jevíčska o připojení obce 

do dalšího dotačního období tj. 2021 – 2027. Obec již v minulosti schválila zařazení obce 

do působnosti MAS. Prostřednictvím MAS bude možné žádat o menší dotace.  

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje zařazení území obce Rychnov na Moravě 

do území působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na programové období 

2021 – 2027. 

Usnesení č. RNM XV. 186 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se O. 
 

P B  MH  J H  RJ  MS  HŠ  ZŠ  MŠ  PŠ  

 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

VIII. Různé, Diskuse 

Rozpočet obce pro rok 2021 

Předsedající seznámil přítomné s postupem pro tvorbu rozpočtu obce pro příští rok: 

• do 17.listopadu podání žádosti a návrhů pro rozpočet, 

• do 23. listopadu sestavení návrhu rozpočtu, odeslání návrhu rozpočtu obce zastupitelům, 
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• 30. listopadu pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu, 

• 1. prosince zveřejnění návrhu rozpočtu a 

• 16. prosince zasedání zastupitelstva obce a předpokládané schválení rozpočtu obce pro rok 

2021. 

Audit 

Proběhl audit na obecním úřadě s kladným výsledkem. 

Žádost COOP o příspěvek 

Družstvo COOP Havlíčkův Brod zaslalo obci žádost o příspěvek na provoz prodejny v obci ve výši 

48 tisíc korun na rok 2021. Starosta doporučuje tomuto soukromému subjektu příspěvek 

neposkytnout. Hanka Šmídová upozorňuje na vysoké ceny potravin v prodejně. Zdeněk Špičák 

připomíná, že obec Žichlínek tamní prodejně Quanto poskytuje příspěvek na provoz. Starosta 

doplňuje, že podpora Quanta od obce Žichlínek je poskytována za určitých podmínek provozu 

prodejny, například otevírací dobou i o víkendech. Zastupitelstvo ještě prodiskutuje tento požadavek 

při přípravě rozpočtu. 

Projekty 

Starosta krátce informoval a stavu projektů přestavby MŠ, výstavby kanalizace, stavebních parcel 

Housličky, projektu rekonstrukce rychty a vestavby půdních bytů č.p. 55. 

Výstavba 

Starosta informoval o průběhu výstavby chodníků a souvisejících úprav povrchu hlavní komunikace. 

Radka Judová upozorňuje, že při dešti tekla voda z louky opět přes chodník na silnici. Starosta 

vysvětluje, že o problému se ví a je připraveno opatření, které by situaci mělo řešit. 

Dále podal informaci o průběhu rekonstrukce sochy s tím, že pravděpodobně realizátor nestihne 

stanovený termín. 

Kulturní akce 

Starosta informoval o zrušených podzimních akcích i o plánovaných zimních akcích a jejich zrušení či 

omezení kvůli pandemii Covid-19. Akce Rychnovské peklo v letošním roce neproběhne a uvažuje se 

o náhradní akci v podobě roznosu mikulášských balíčků pro děti po obci. Pravděpodobně nebude moci 

proběhnout ani tradiční novoroční přípitek. 

Uzavření obecního úřadu 

Starosta informoval o aktuální situaci s uzavřením OÚ z důvodu nemoci účetní. 

Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

Miroslav Sekanina se ptá na poškození toalet na hřišti, kde už proběhla oprava, a informuje o zatékání 

ze střechy u pódia. 

Miroslav Švancara opustil zasedání ve 20:43. 

Zdeněk Špičák informuje o omezení vjezdu na nemovitosti vlastníků kvůli výstavbě chodníků 

a o neinformování o tomto omezení ze strany stavební firmy. Starosta upozorňuje, že na situaci je 

třeba hned upozornit – s firmou je dohoda o informování o těchto omezeních a co nejrychlejším 

zprůjezdnění přístupů. 

Zdeněk Špičák se ptá na možnost instalace ukazatele rychlosti v obci. Starosta informuje, že už se 

problém řešil vícekrát a vždy to skončilo na ceně, protože by bylo potřeba těchto měřičů po obci více. 

Můžeme tuto debatu znova otevřít při jednání o rozpočtu. 

Radka Judová se ptá, jak se bude řešit poškození nových chodníků průjezdem traktorů. Starosta 

vysvětluje, že je potřeba viníka přistihnout, jinak je možnost náhrady škody obtížně vymahatelná. 

Hanka Pokorná upozorňuje, že na obecním webu vyskakuje nějaký výherní vir. 
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X. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 

nejpozději do konce prosince, a poté zasedání zastupitelstva ve 20:58 ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Aktualizace POV 

3) RO 3/2020 

4) Upravený ceník úhrad za věcná břemena 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 13. listopadu 2020 

 

 

 

 

Zapisovatel:       dne      

 

 

Ověřovatelé:        dne      

 

 

       dne      

 

 

Starosta:        dne      


