
Obec Rychnov na Moravě                26. dubna 2021 

Strana 1 

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 26. dubna 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 19. 4. 2021 do 26. 4. 2021.  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). 

Přítomni nejsou žádní občané. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Radku Judovou a Pavla Baroše, 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  
III. Podání žádosti o dotaci z pardubického kraje 

IV. Žádost Linky bezpečí o podporu 
V. Nákup vybavení dřevodílny 

VI. Informace o přípravě rekonstrukce MŠ 

VII. Informace o průběhu komplexních pozemkových úprav v obci 
VIII. Různé, Diskuse (čekárny, chodníky, housličky, les)  

IX. Závěr 
 

Usnesení č. RNM XVIII. 209 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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II. Úprava rozpočtu obce, plnění rozpočtu 2021 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem úpravy letošního rozpočtu obce prostřednictvím 

rozpočtového opatření č. 2/2021. Předložené opatření reaguje na aktuální vývoj rozpočtu a na plnění 
uzavřených smluv. V příjmové části se navyšuje o 1 642 000 Kč, a to u příjmu z lesa o 1 mil., 615 tis. 

jsou příspěvky na VPP a 27 tis. daňová kompenzace. Ve výdajové části se navyšuje rozpočet 

o 1 770 000 kč, a to u výdajů na VPP 850 tis., 500 tis. lesní hospodářství, 300 tis. střecha dřevodílny 

a 120 tis. zábradlí mostu. 

Dále předsedající seznámil přítomné s aktuálním plněním daňových příjmů. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 

rozpočtového opatření č. 2/2021. Příjmy se zvyšují o 1 642 000 Kč a výdaje o 1 770 000 Kč. 

Rozpis opatření je přílohou č. 2 zápisu. 

Usnesení č. RNM XVIII. 210 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

III. Podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem podání žádosti o dotaci z PK.  

Do konce dubna je možné požádat o dotaci v programu „Podpora realizace rozvojových projektů 
v problémových mikroregionech Pardubického kraje“. Z tohoto programu bychom chtěli financovat 

přestavbu kravínu na dřevodílnu, dotace je 50 % a maximálně 1 mil. Kč. Prostředky by byly použity 
na vybudování zázemí pro zaměstnance (např. šatna, WC, sprcha, kancelář), vytápění budovy, 

elektroinstalace, opravy vnitřního i venkovního pláště budovy, opravy střechy, úprava vnitřní části 

budovy pro účel dřevodílny, vybudování vzduchotechniky pro odsávání od strojů. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Podpora 

realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje“. Nutná 

spoluúčast bude hrazena z rozpočtu obce v roce 2022. 

Usnesení č. RNM XVIII. 211 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

IV. Žádost Linky bezpečí o podporu 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí o příspěvek na provoz ve výši 5 000 Kč. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: všichni zastupitelé jsou pro poskytnutí příspěvku. 

Jiný návrh: není 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč. 
Příjemcem daru je Linka bezpečí, z.s., IČO: 61383198. 

Usnesení č. RNM XVIII. 212 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

V. Nákup vybavení dřevodílny 

Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k určení pravomocí k nákupu strojů do dřevodílny. Jedná 

se o nákup vhodných strojů, s nákupem je počítáno a v rozpočtu obce je pro tento účel vyčleněno 
600 tis. Kč.  Aktuálně se řeší nákup rozmítací nebo omítací pily a dále sháníme frézu na kulatinu. 

Stroje chceme koupit použité. Předpokládáme, že nákupem nebude ohroženo přečerpání určených 
prostředků, a proto se domnívám, že může nákup realizovat investiční výbor anebo starosta 

s místostarosty. Prosím zastupitele o vyjádření a určení pravomoci k nákupu strojů. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Pavel Baroš se dotazuje na ekonomické výsledky 
dřevodílny. Starosta odprezentoval čísla ohledně nákladů a výnosů provozu dřevodílny za první měsíce 

roku. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje investiční výbor k nákupu vhodných strojů 
pro dřevodílnu. Celková cena nákupu nepřesáhne 600 tis. Kč. O nákupu bude zastupitelstvo 

následně informováno.  

Usnesení č. RNM XVIII. 213 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

VI. Informace k přípravě rekonstrukce MŠ 

Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem projektu rekonstrukce MŠ. Do 18. dubna bylo 
možné podávat žádosti o dotace u MF ČR na tento druh akce, výše podpory byla 90 % z uznatelných 

výdajů. Bohužel jsme žádost o dotaci podat nemohli, protože jsme neměli a stále nemáme 
dokončenou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Projekt nemohl být dokončen 

ze zdravotních důvodů projektanta. V současné době vyčkáváme na rozhodnutí projektanta, zda bude 

v projekčních pracích pokračovat nebo zda budeme muset hledat jiného projektanta.  

Dle předpokladů bude muset MŠ v letošním roce odmítnout více zájemců. Kapacita MŠ je maximálně 

25 dětí. Dle informací od ředitelky MŠ bude moci přijmou 5 dětí a očekává se podání cca 12 žádostí. 
Požádali jsme hygienu o vyjádření k možnostem provizorního řešení, ale zde jsme neuspěli a žádné 

provizorní řešení není možné.   

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Pavel Baroš se ptá, zda v dalším roce bude dotace stejná 

nebo jiná. Starosta sděluje, že toto není známo, ale nějaké dotace nejspíš budou. 

VII. Informace o průběhu komplexních pozemkových úprav v obci 

Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem KoPÚ. Z důvodu námitek vlastníků pozemků byly 

pozemkové úpravy přerušeny a bude se čekat na novou legislativu.   

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: proběhla krátká diskuze nad situací s pozemkovou 

úpravou. 
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VIII. Různé, Diskuse 

Čekárny 

Předsedající prezentoval návrh autobusových čekáren a informoval o záměru zadání výroby a využití 

dotace.  

Chodníky 

V březnu byly zahájeny práce na výstavbě chodníků, dokončeny mají být do 15. srpna. S výstavbou 

jsou spojena dočasná dopravní omezení. V plánu je podpora obnovy plotů u nových chodníků. 

Lokalita Housličky 

Došlo k zaměření parcel a jejich vytyčení, s projektantem se řeší dokončení a předání na stavební 

úřad. V letošním roce je počítáno s přípravou infrastruktury i s prodejem parcel. 

Nákup Vari příslušenství 

Byl zakoupen vozík a bubnová sekačka, kterou se bude udržovat obecní zeleň. 

Korodějnice 2021 

Předsedají informoval přítomné o pořádání akce Korodějnice 2021 aneb pálení čarodějnic jinak. 

V pátek 30. dubna budou k dispozici makrely přímo z grilu a čerstvě načepované pivo s dopravou 

až domů. Stále přijímáme objednávky. 

Veřejné osvětlení 

Na horním konci obce se má v květnu provádět kabelizace vedení NN. Obec zadala projektování 
přílože vedení VO. Probíhá i projektování přílože VO ke kabelovému vedení NN na dolním konci obce, 

která je v plánu později. 

Budova rychty 

Do budovy při deštích pronikla voda a došlo k zaplavení sklepních prostor. Stav byl zhodnocen 

statikem a bylo doporučeno sklepní prostor prozatím nevyužívat. 

Na budově byl proveden archeologický průzkum v souvislosti s projektem rekonstrukce. 

Diskuse  

Předsedající se dotázal na příspěvky do diskuse. 

Zdeněk Špičák se ptá na detaily ohledně opravy zábradlí mostu. Předsedající promítnul plánek nového 

zábradlí, které si obec nechá vyrobit a pozinkovat. 

Josef Henzl žádá o mimořádné zasedání zastupitelstva v dřevodílně, aby si všichni mohli udělat 

obrázek o budově a provozu. Může být. 

Miroslav Sekanina se ptá na úpravu komunikace kolem autobusových zastávek. Starosta vysvětluje, že 

jde o provizorní stav. 

Proběhla diskuze o nových chodnících a zúžení silnice u křižovatky. 

IX. Závěr 

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

nejpozději do konce června, a poté zasedání zastupitelstva ve 20:05 ukončil. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření 2/2021 

 

Zápis byl vyhotoven dne 26. dubna 2021 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        dne      

 

 

       dne      

 

 

Starosta:        dne      


