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Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 18. června 2021 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:03 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 11. 6. 2021 do 18. 6. 2021.  Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je všech devět členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 

zákona o obcích). 

Přítomni nejsou žádní občané. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslava Švancaru 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. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2020 

III. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2020 
IV. Smluvní vztahy (smlouva o dotaci, věcná břemena, likvidace odpadů) 

V. Vklad majetku do DSO 
VI. Informace o stavu projektů a aktuální dění v obci 

VII. Úprava rozpočtu obce 

VIII. Různé, Diskuse (pozemek Měšťánek) 
IX. Závěr 

 

Usnesení č. RNM XIX. 214 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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II. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2020 

Předsedající předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní závěrky obce za rok 2020 
a dále byl předložen závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

Všechny dokumenty byly zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku hospodaření 
obce za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrem zprávy o přezkumu hospodaření obce 

je konstatováno, že nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad 

na hospodaření územního celku v budoucnu. 

Obec hospodařila v roce 2020 s celkovými příjmy 21 447 590,91 Kč a výdaji v celkové výši 

24 497 157,78 Kč, tedy se schodkem 3 049 566,87 Kč. Schodek rozpočtu byl kryt prostředky 
z minulých let. Obec v roce 2020 poskytla příspěvky ze svého rozpočtu v celkové výši 440 393 Kč. 

Na dotacích získala obec v roce 2020 příspěvky v celkové výši 6 979 069 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zastupitelstvo musí též projednat a schválit hospodářský výsledek obce za rok 2020. Obec hospodařila 

se ziskem, výsledek hospodaření je 3 999 609 Kč a starosta navrhuje jeho převod na účet 432. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiné návrhy: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 

2020 bez výhrad.  

Usnesení č. RNM XIX. 215 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2020. 

Usnesení č. RNM XIX. 216 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2020 ve výši 
3 999 609 Kč a jeho převod na účet 432.  

Usnesení č. RNM XIX. 217 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

III. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2020 

Předsedající předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace 

a hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2020.  

Příspěvková organizace vykázala za rok 2020 hospodářský výsledek se ziskem 13 920,12 Kč. Tento 

přebytek navrhuje ředitelka mateřské školy převést do rezervního fondu MŠ. V příspěvkové organizaci 

byla zřizovatelem provedena finanční kontrola. Touto kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné 
nedostatky a porušení právních předpisů. Organizace hospodařila v souladu se zřizovací listinou, 

náklady jsou hospodárné a účelné. Celý protokol je k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace MŠ Rychnov na Moravě za rok 2020. Zisk z hospodaření ve výši 

13 920,12 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ. 

Usnesení č. RNM XIX. 218 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

IV. Smluvní vztahy (smlouva o dotaci, věcná břemena, likvidace odpadů) 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dotaci od Pardubického kraje ve výši 110 tis. Kč. 

Dotace bude využita pro výstavbu autobusových čekáren. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z programu POV pardubického kraje č. OŽPZ/21/72101.  

Usnesení č. RNM XIX. 219 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě o likvidaci odpadu s TS MT. 

Dodatek řeší zvýšení cen za ukládání odpadů v souvislosti s novou legislativou. Zvýšení ceny za uložení 

směsného komunálního odpadu o 155 kč za tunu. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o provádění 
sběru, svozu a likvidace komunálního odpadu č. KO 2021/02-2. 

Usnesení č. RNM XIX. 220 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Přesedající předložil přítomným návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby. Vzhledem k rozporu se schváleným ceníkem úhrad navrhuje tuto 

problematiku vyřešit na investičním výboru kam budou pozvání i ostatní zastupitelé případně zástupci 

ČEZ. Investiční výbor poté vydá své doporučení pro zastupitelstvo. 

V. Vklad majetku do DSO 

Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení vklad nově vybudovaného majetku vodovodu 
do svazku Vodovod Moravskotřebovska, jehož je obec členem. Jedná se o dvě nové přípojky v celkové 

hodnotě 19 544 Kč.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 



Obec Rychnov na Moravě                18. června 2021 

Strana 4 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vklad nově vybudovaného majetku vodovodu, 
do DSO SV Moravskotřebovska. Celková hodnota nového majetku je 19 544 Kč včetně DPH. Obec 

povede dále tento majetek v podrozvaze. 

Usnesení č. RNM XIX. 221 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Skupinový vodovod požádal obec o navýšení plánované částky na spolufinancování rekonstrukce 

vodojemu v Mladějově, který je ve vlastnictví obce Rychnov na Moravě. Vzhledem k výraznému snížení 

dotací od Pardubického kraje je požadována spoluúčast obce ve výši 250 991 Kč bez DPH, konečná 
částka bude ještě upřesněna po potvrzení dotace z kraje. Uvolněním finančních prostředků se zabýval 

investiční výbor a na základě předložených skutečností doporučuje uvolnit požadované prostředky. 
Obec Mladějov se bude podílet částkou 179 509 Kč bez DPH, zastupitelstvo Mladějova požadovanou 

spoluúčast odsouhlasilo. Přesedající požádal zastupitele o schválení spolufinancování s tím, že v 
rozpočtovém opatření bude částka navýšena o 300 tis.  Přesná výše spoluúčasti bude zastupitelům 

sdělena po vyjádření kraje, v případě neposkytnutí dotace se rekonstrukce odloží na příští rok. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí spoluúčasti obce Rychnov 

na Moravě na rekonstrukci vodojemu ve vlastnictví obce stojícím v katastrálním území Mladějov 

na Moravě. Finanční prostředky budou poskytnuty DSO SV Moravskotřebovska. 

Usnesení č. RNM XIX. 222 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

VI. Informace o stavu projektů a aktuální dění v obci 

Rekonstrukce mostu 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem žádosti o dotaci na rekonstrukci mostu M002. Dotace 

nebyla obci přidělena, rekonstrukce se tedy v letošním roce nebude realizovat a požádáme o dotaci 

na příští rok.  

Na rekonstrukci mostu bylo vypsáno výběrové řízení, nabídku jsme obdrželi pouze od jedné firmy a té 

bylo následně sděleno zrušení této akce. 

Přestavba MŠ 

Po nemoci se nám ozval původní projektant a je tedy obnovena spolupráce s tímto projektantem, dle 

jeho sdělení lze očekávat předložení dokumentace do konce září.  

Chodníky 

V současné době probíhají intenzivní práce na jižní trase a lávce, dle sdělení dodavatelské firmy by 
měly být práce na chodníku dokončeny do konce června a do konce července by měla být kompletně 

ukončená akce. Dle smlouvy má být akce dokončena do 15. srpna.  

Předsedající upozornil přítomné na očekávané omezení dopravy při asfaltování jižní trasy, a to 

v pondělí 28. a úterý 29. června, vzhledem k používané technice bude doprava ve směru na Mladějov 

dost komplikovaná.  

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Radka se ptá k chodníkům, zda se bude opravovat i okraj 

silnice na protější straně chodníků. Starosta informuje, že toto si bude řešit správa a údržba silnic. 
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VII. Úprava rozpočtu obce 

Předsedající předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2021, tímto opatřením 
se upravuje rozpočet obce dle aktuálního čerpání a plnění příjmů. Proti zaslanému návrhu je opatření 

doplněno o spoluúčast na rekonstrukci vodojemu. U příjmů dochází ke snížení očekávaného příjmu 
z ubytovny. Zde vlivem pandemie došlo k výraznému snížení příjmu. Úprava rozpočtu počítá již 

kompletně s úhradou i příjmem dotace na výstavbu chodníků, zde jde o navýšení příjmů i výdajů 

o 7 880 000 Kč.  Výdajová část rozpočtu je snížena o 800 tis. na rekonstrukci mostu a zvýšena 
o 300 tis. na rekonstrukci vodojemu. Běžné výdaje jsou zvýšeny o 523 tis. Celkem se příjmy zvyšují 

o 7 722 000 Kč a výdaje o 7 903 000 kč. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 

rozpočtového opatření 3/2021, příjmy se zvyšují o 7 722 000 Kč a výdaje o 7 903 000 kč. 
Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. RNM XIX. 223 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

VIII. Různé, Diskuse 

Zájem o odkup obecního pozemku 4150 

Pan Měšťánek žádá zastupitelstvo o prodej pozemku par. č. 4150 který by chtěl využívat pro 

parkování vozidel a výsadbu ovocných stromů. Předsedající požádal zastupitele o jejich názor 

na možnost prodeje uvedeného pozemku. 

Zastupitelé se vyjádřili převážně nesouhlasně k prodeji a převážně souhlasně k možnosti dočasného 

užívání pozemku žadatelem k parkování. 

Zvýšení vodného od 1. července 

Předsedající informoval přítomné o připravované změně výše vodného v letošním roce. V úterý 

22. června se bude návrhem na zvýšení vodného zabývat členská schůze svazku. Vzhledem ke snížení 

množství fakturované vody, zvyšování cen a množství poruch je požadováno navýšení vodného. 
Návrhů je několik, nejpravděpodobnější je zvýšení od 1. července o 2 Kč. Pokud nedojde ke zvýšení 

vodného bude zřejmě nutná spoluúčast obecních rozpočtů.  

Odměny pro kuchařky 

Za spolehlivou práci v kuchyni v době pandemie a ochotu i rozvážet obědy navrhuje Petr Švehla 

odměnu ve výši 7 500 Kč pro každou z kuchařek. Odměna bude čerpána z rezervního fondu MŠ.   

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Proběhla krátká debata o provozu kuchyně, množství 

vydávaných obědů a jejich kvalitě, rozvozu obědů po obci a o výši odměny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě nařizuje příspěvkové organizaci mateřská škola Rychnov 

na Moravě čerpání rezervního fondu ve výši 15 000 Kč, a to do fondu odměn. Dále pověřuje 
ředitelku PO k přiznání mimořádné odměny kuchařce paní Věře Hlubinkové ve výši 7 500 Kč 

a kuchařce paní Monice Burdové ve výši 7 500 kč, a to ve výplatním termínu za měsíc červenec. 

Usnesení č. RNM XIX. 224 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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Auto pro MŠ 

Hanka Šmídová přednesla požadavek MŠ na nákup vozidla pro rozvoz obědů, případně zajištění 

rozvozu obcí. 

Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Proběhla debata o rozvozu obědů, počtu rozvážených 

obědů, nákladech a odměně za rozvoz. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k zajištění rozvozu obědů pro 

kuchyni mateřské školy. Rozvoz bude zajištěn vozidlem v majetku obce a zaměstnancem obce. 
Náklady spojené s rozvozem bude hradit obec. Služba se vyhodnotí v září. 

Usnesení č. RNM XIX. 225 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Areál koupaliště 

Areál koupaliště je připravován na prázdninový provoz, vzhledem k nepříznivému počasí jsme letos 

upustili od plánu nátěru bazénu. Otevírání koupaliště jsme byli nuceni z důvodu protiepidemických 

opatření přesunout na červenec a pokud to bude možné, proběhne 3. července. 

Nákup strojů 

Obec v letošním roce zakoupila systém VARI s kartáčem na zimní údržbu chodníků, bubnovou sekačku 
na údržbu trávníků a vozíkem celkem za 94 tisíc kč. Za traktor byla zakoupena dvoububnová sekačka 

a travní plochy se sečou a suší na seno. Na dřevodílnu byla zakoupena omítací/rozmítací pila za cenu 

165 tisíc kč. 

Diskuse  

Předsedající se dotázal na příspěvky do diskuse. Žádné příspěvky nebyly. 

IX. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem klidné a pohodové letní měsíce a sdělil, 
že další zasedání se bude konat dle potřeby, nejpozději do konce září, a poté zasedání zastupitelstva 

ve 20:00 ukončil. 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtové opatření 2/2021 

 

Zápis byl vyhotoven dne 18. června 2021 
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Ověřovatelé:        dne      

 

 

       dne      

 

 

Starosta:        dne      

 


