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Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 22. února 2021 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 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 15. 2. 2021 do 22. 2. 2021.  Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 8 členů zastupitelstva (P. Baroš – omluven), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno nejsou žádní 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. Úprava rozpočtu obce (výsledek 2020, úprava 2021)  

III. Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020 
IV. Žádost Charity a Městské knihovny 
V. Nákup pozemku 

VI. Dění v obci (nákup Vari) 
VII. Různé, Diskuse (nakládání s odpady v obci, most M002, audit, vodoměry) 

VIII. Závěr 
 

Usnesení č. RNM XVII. 200 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
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II. Úprava rozpočtu obce (výsledek roku 2020, úprava 2021) 

Předsedající seznámil přítomné s poslední úpravou rozpočtu obce pro rok 2020. Rozpočtové opatření 
5/2020 bylo schváleno v kompetenci starosty obce k 31. 12. 2020. Toto opatření upravuje rozpočet 
obce dle skutečnosti roku. V roce 2020 hospodařila obec s celkovými příjmy ve výši 21 447 190 Kč a 
výdaji ve výši 24 499 100 Kč, schodek rozpočtu je kryt úvěrem ve výši 3 324 000 Kč a prostředky z let 
minulých ve výši 74 690 Kč. 
Předsedající dále seznámil přítomné s návrhem úpravy letošního rozpočtu obce prostřednictvím 
rozpočtového opatření č. 1/2021. Předložené opatření reaguje a změnu v predikci daňových výnosů 
v tomto roce, snižuje daň z příjmů fyzických osob o 900 tis. Kč a navyšuje příjem z DPH o 500 tis. Kč, 
celková úprava je tedy – 400 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu se žádná změna nepředkládá.  
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 
rozpočtového opatření č. 1/2021. Příjmy se snižují o 400 tis. Kč. Rozpis opatření je přílohou č. 2 
zápisu. 

Usnesení č. RNM XVII. 201 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

III. Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020 

Předsedající požádal předsedkyni inventarizační komise, aby seznámila přítomné s průběhem a 
výsledkem inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020. Tato zpráva bude součástí zápisu ze zasedání.  
Hana Šmídová přednesla zprávu inventarizační komise. Předsedající dále prezentoval seznam majetku 
navrženého k vyřazení. 

Předsedající požádal přítomné o vyjádření k inventarizaci a k návrhům inventarizační komise.  
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Radka Judová se dotazuje, kdo je dnes majitelem soch, 
které inventarizační komise navrhuje zařadit do majetku obce. Předsedající uvádí, že jde o majetek 
obce na obecních pozemcích, který ale není veden v účetnictví. 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020. 
Inventarizací nebyl zjištěn rozdíl. Zpráva o inventarizaci bude přílohou zápisu č. 3. 

Usnesení č. RNM XVII. 202 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vyřazení majetku obce v celkové hodnotě 
227 889,68 Kč. Podrobný rozpis vyřazeného majetku je přílohou zápisu č. 4. 

Usnesení č. RNM XVII. 203 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k zajištění vypracování návrhu 
ocenění soch, sousoší, kapliček a podobných sakrálních staveb, které jsou součástí obecních 
pozemků, návrh bude sloužit jako podklad pro zařazení do majetku obce. 

Usnesení č. RNM XVII. 204 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

IV. Žádost Charity a Městské knihovny 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Charity Moravská Třebová o poskytnutí daru ve výši 9 000 
Kč. K žádosti byl předložen rozpis nákladů služeb poskytovaných občanům obce Rychnov na Moravě. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: zastupitelé se převážně vyslovili pro poskytnutí daru. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 9 000 Kč, 
příjemcem daru je Charita Moravská Třebová, IČO: 65189418. 

Usnesení č. RNM XVII. 205 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Dále byl předložen návrh smlouvy na poskytnutí finančních prostředků pro nákup knih do výměnného 
fondu Městské knihovny Svitavy. Předsedající připomněl přítomným, že je tato smlouva již několik led 
pravidelně schvalována, podíl obce na nákup knih je ve výši 2 Kč/obyvatele. K 1.1.2021 bylo v naší 
obci trvale hlášeno 625 obyvatel, jedná se tedy o příspěvek ve výši 1 250 Kč.   
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o sdružování prostředků na 
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Smlouva je uzavřená s Městskou 
knihovnou ve Svitavách. Obec Rychnov na Moravě se zavazuje uhradit příspěvek ve výši 2 
Kč/obyvatele. 

Usnesení č. RNM XVII. 206 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

V. Nákup pozemku 

Předsedající předložil zastupitelstvu návrh na zpětný odkup pozemku par. č. 4237 v k. ú. Rychnov na 
Moravě. Majitel pozemku sdělil obci, že odstupuje od záměru výstavby rodinného domu a proto 
pozemek nabízí obci ke zpětnému odkupu, tak jak je uvedeno v kupní smlouvě na pozemek. Kupní 
cena za pozemek byla 21 294 Kč.  
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemku par. č. 4237 v k. ú. a obci 
Rychnov na Moravě za celkovou cenu 21 294 kč.  

Usnesení č. RNM XVII. 207 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

VI. Dění v obci 

Předsedající seznámil přítomné s aktuálním děním v obci.  
Začátkem roku byl pro potřeby údržby chodníků zakoupen multifunkční nosič VARI Raptor Hydro 
a k němu kartáč na sníh v celkové hodnotě 69 980 Kč.  
V obecních lesích probíhá těžba. Za uplynulý rok bylo vytěženo kolem 2 300 m3 dřeva. Těžbu provádí 
převážně externí firmy. Menší část dřeva se zpracovává na obecním katru, větší část se prodává na 
pilu za ceny vyšší, než je palivo. Připravuje se výsadba sazenic stromků. 

V areálu katru se byla vybudována zpevněná manipulační a skladovací plocha. Vejde se sem kolem 
2 500 m3 kulatiny. Řeší se vnitřní úpravy budovy. 
Ubytovna v současné době funguje v omezeném režimu kvůli opatřením v souvislosti s pandemií 
covidu. Připravuje se možnost přestěhování z dolních ubytovacích prostor do horní části ubytovny kvůli 
plánovanému rozšíření MŠ. 

VII. Různé, Diskuse 

Předsedající sdělil přítomným, že od nového roku je v platnosti nová legislativa řešící nakládání 
a likvidaci komunálních odpadů. Z tohoto důvodu bude muset obec v průběhu roku vydat nová 
nařízení a vyhlášky.  

Rekonstrukce mostu M002 – byl zpracován návrh dočasného přemostění po dobu výstavby, 
v současné době se dokončují projekční práce a poté zajistíme potřebná vyjádření. Prozatím nemáme 
ocenění, ale dle sdělení projektanta se může jednat o částku až 2 mil. Kč. Přemostěním se budeme 
zabývat v rámci výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce mostu.  
V úterý 16. února provedly pracovnice Pardubického kraje závěrečný přezkum hospodaření obce 
v roce 2020. Přezkum neshledal žádná porušení.  
Předsedající seznámil přítomné s plánem provozovatele vodovodu na výměny vodoměrů. Nově má být 
obec osazena chytrými elektromagnetickými vodoměry iPERL. Při tvorbě rozpočtu bylo počítáno se 
spoluúčastí obce na nákupu těchto vodoměrů. Předsedající požádal zastupitele o schválení nákupu 
31 kusů těchto vodoměrů za celkovou cenu 119 009 Kč vč. DPH.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup 31 ks elektromagnetických vodoměrů 
iPERL za celkovou cenu 119 009 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. RNM XVII. 208 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
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Diskuse  

Starosta se dotazuje zastupitelů na názor ohledně nákupu respirátorů a jejich poskytnutí občanům 
a sděluje, že obec prozatím objednala 200 kusů respirátorů. Hana Šmídová navrhuje respirátory 
nakoupit a nabídnout je občanům za nákupní cenu. Radka Judová a Mirek Sekanina souhlasí s tímto 
návrhem. 

Josef Henzl se dotazuje, kdo provádí těžbu ve farním lese. Starosta potvrzuje, že jde o aktivitu obce. 
Mirek Sekanina se ptá na situaci s poškozeným zábradlím mostu za OÚ. Starosta vysvětluje, že 
zábradlí se bude dělat nové tak, aby vyhovělo dnes platným předpisům a za poškozené zábradlí 
dostane obec od pojišťovny finanční náhradu. 

VIII. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 
nejpozději do konce dubna, a poté zasedání zastupitelstva v 19:25 ukončil. 
 
 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření 1/2021 
3) Zpráva o inventarizaci 

4) Rozpis majetku k vyřazení 
 

Zápis byl vyhotoven dne 23. února 2021 

 
 

 
 

 
Ověřovatelé:        dne      
 

 
       dne      

 
 

Starosta:        dne      
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