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Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 20. prosince 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 13. 12. 2021 do 20. 12. 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, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona 
o obcích). Pavol Baroš je omluven - dorazí v průběhu zasedání. 

Přítomni jsou 4 občané. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Radku Judovou a Josefa Henzla, 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. Stanovení výše stočného pro rok 2022 u domů dotčených stočným  
IV. Informace o výši vodného pro rok 2022 
V. Zpráva kulturního výboru obce 

VI. Zprávy finančního a kontrolního výboru 
VII. Příprava inventarizace majetku obce 

VIII. Obecně závazné vyhlášky obce 
IX. Smlouva na svoz a likvidaci komunálního odpadu 
X. Informace ke kanalizace 

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

XIII. Různé, Diskuse 
XIV. Závěr  
 

Usnesení č. RNM XXII. 250 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 

Předsedající seznámil přítomné s aktuálním čerpáním a plněním rozpočtu tohoto roku. Informoval také 
o očekávaných výdajích a příjmech ke konci roku a požádal zastupitele o pověření k úpravě rozpočtu 
obce k 31. 12. 2021 a to dle skutečnosti. Poslední rozpočtové opatření provede starosta společně s 
místostarosty a zastupitelé budou o změně a konečném výsledu hospodaření roku informováni 
emailem.   

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k provedení rozpočtového 
opatření k 31. 12. 2021. Zastupitelé budou písemně informováni o podobě opatření a konečném 
výsledku hospodaření roku.  

Usnesení č. RNM XXII. 251 bylo 
schváleno. 

Pro 8, proti 0, zdrželi se 
0.  

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

III. Stanovení výše stočného pro rok 2022 u domů dotčených stočným  

Předsedající seznámil přítomné s tím, že stočné je vybíráno za likvidaci odpadních vod na byt. domě 
č.p. 55 a od nájemníků a subjektů napojených na ČOV u byt. domu č.p. 219. Předsedající navrhnul 
ponechat cenu ve výši 39,-Kč/m3, jako v roce 2021. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů:  
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši stočného na rok 2022 pro bytový dům čp. 55 
a pro nájemníky bytových domů čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV ve výši 39,- Kč/m3. 

Usnesení č. RNM XXII. 252 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

IV. Informace o výši vodného pro rok 2022 
Předsedající sdělil přítomným, že členská schůze svazku Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
schválila výši vodného pro rok 2022 a to 51,20 vč. DPH/m3. 

Členská schůze svazku, schválila směrnici o financování Plánu obnovy. Tato směrnice řeší 
spolufinancování obcí u akcí v katastru obce od 1. 1. 2023.  

Dále předsedající informoval o změně na pozici ředitelky svazku. Od 1. března bude funkci ředitelky 
svazku vykonávat paní Jana Šebrlová.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

V. Zpráva kulturního výboru zastupitelstva obce 

Předsedající požádal předsedkyni výboru, aby seznámila přítomné s činností výboru. Hanka Šmídová 
seznámila přítomné zastupitele a občany s činností výboru a informovala o kulturních akcích konaných 
v tomto roce. 
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Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu kulturního výboru o jeho činnosti 
v roce 2021.  

Usnesení č. RNM XXII. 253 bylo 
schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

VI. Zprávy kontrolního a finančního výboru 
Předsedající požádal předsedy výborů, aby seznámili přítomné s výsledky provedených kontrol. 
Požádal zastupitele o jejich vyjádření.  
Kontrolní výbor 

Mirek Sekanina přednesl zprávu o činnosti kontrolního výboru. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru s 
konstatováním, že při kontrolách nebyli shledány chyby ani nedostatky.  

Usnesení č. RNM XXII. 254 bylo 
schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0.  

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

Finanční výbor 
Radka Judová přednesla zprávu o činnosti finančního výboru. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru s 
konstatováním, že při kontrolách nebyli shledány chyby ani nedostatky.  
Usnesení č. RNM XXII. 255 bylo 
schváleno. 

Pro 8, proti 0, zdrželi 
se 0. 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

 
VII. 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 

VIII. Obecně závazné vyhlášky obce 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem nových vyhlášek k likvidaci odpadů v obci. Nové vyhlášky 
musí být přijaty ze zákonných důvodů. Svým obsahem jsou vyhlášky velmi podobné těm současným, 
co se týká vyhlášky o poplatcích za komunální odpad tak v té jsou zachovány stejné výše poplatků i 
slev jako ve vyhlášce současné. 
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Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: zastupitelé krátce diskutovali o navrhované úlevě pro 
narozené dítě po zbývající část roku. Většina zastupitelů se vyjádřila pro tuto novou úlevu. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
Usnesení č. RNM XXII. 256 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 vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022 o stanovení 
obecného systému odpadového hospodářství  
Usnesení č. RNM XXII. 257 bylo 
schváleno. 

Pro 8, proti 0, zdrželi 
se 0. 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

IX. Smlouva na svoz a likvidaci komunálního odpadu 
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy na likvidaci komunálního odpadu. Svoz a likvidaci 
pro naši obec již řadu let zajištují technické služby města Moravská Třebová. Ke smlouvě byla 
předložena i kalkulace pro rok 2022. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy na sběr, svoz a odstranění 
odpadu č. KO/2022/11.  
Usnesení č. RNM XXII. 258 bylo 
schváleno. 

Pro 8, proti 0, zdrželi 
se 0. 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

X. Informace ke kanalizaci 
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem projektu kanalizace a dalším postupem před 
realizací. Projektová dokumentace je předána a bude požádáno o vydání stavebního povolení. 
Počátkem roku by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby a počátkem jara očekáváme 
vyhlášení odpovídajícího dotačního titulu. Vzhledem k současným cenám je předpokládána spoluúčast 
obce ve výši cca 25 mil Kč. A akce by měla být zahájena koncem příštího roku s předpokládanou 
dobou výstavby 18–24 měsíců. 

V 18:44 dorazil na zasedání zastupitel Pavel Baroš. 
V současné době je prováděno výběrové řízení na administrátora projektu, který bude zajištovat pro 
obec vše v souvislosti s dotací. Nabídky mají být doručeny do úterý 21. 12., předsedající požádal 
zastupitele o pověření k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Dále je také nutné zajistit výběrové 
řízení na dodavatele stavby.   

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Zdeněk Špičák se dotazuje, zda je možné poslat výsledek 
výběrového řízení. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným 
uchazečem zadávací dokumentace na manažera projektu kanalizace. 
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Usnesení č. RNM XXII. 259 bylo 
schváleno. 

Pro 9, proti 0, zdrželi 
se 0. 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu a místostarosty obce k zajištění nabídek 
pro administraci výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace. Dále pověřuje starostu obce k 
podpisu smlouvy s nejvhodnějším uchazečem.    
Usnesení č. RNM XXII. 260 bylo 
schváleno. 

Pro 9, proti 0, zdrželi 
se 0. 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

XI. 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 střednědobí výhled rozpočtu mateřské školy na 
roky 2023-2024. 
Usnesení č. RNM XXII. 261 bylo 
schváleno. 

Pro 9, proti 0, zdrželi 
se 0. 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje střednědobí výhled rozpočtu obce na roky 2023-
2024.    
Usnesení č. RNM XXII. 262 bylo 
schváleno. 

Pro 9, proti 0, zdrželi 
se 0. 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

XII. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ na rok 2022 

Rozpočet MŠ 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu MŠ pro rok 2022 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 2022.   
Usnesení č. RNM XXII. 263 bylo 
schváleno. 

Pro 9, proti 0, zdrželi 
se 0. 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

Rozpočet obce  
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2022, 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.  
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Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje schodkový rozpočet obce pro rok 2022, celkové 
příjmy jsou očekávány ve výši 16 317 000 Kč a výdaje ve výši 23 943 960 Kč. Schodek rozpočtu je 
kryt finančními prostředky z let minulých. 
Usnesení č. RNM XXII. 264 bylo 
schváleno. 

Pro 9, proti 0, zdrželi 
se 0. 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

XIII. Různé 

Informace o sousedském setkání 
Starosta informoval přítomné o již třetím setkání starostů a místostarostů sousedních obcí, které se 
konalo na našem úřadě. Letošního setkání se zúčastnili zástupci obcí Mladějov, Staré Město, Třebařov, 
Koruna, Tatenice, Lubník, Žichlínek a samozřejmě zástupci naší obce. Setkání bylo vedeno v 
neformálním duchu a informace z jednání byly pro všechny účastníky inspirativní a užitečné. 

Diskuse 
Předsedající se dotázal na příspěvky do diskuse. 
Mirek Sekanina navrhuje řešit obsluhu sběrného dvoru, která je momentálně zdravotně nezpůsobilá. 
Starosta informuje, že situaci řeší a hledá možné varianty. Po novém roce sběrný dvůr zase otevřeme. 
Božena Honsová se ptá na příjem oděvů na sběrném dvoře. Starosta informuje, že oděvy se berou, a 
že se jedná s Diakonií na sběru oděvů. Dále se dotazuje na nový jizdní řád, který bude v příloze 
Rychnovských listů. Dále se ptá na čekárny, které se budou nahrazovat a zda se budou staré čekárny 
likvidovat. Informuje též o chybějící lavičce na spodní zastávce a poškozených lavičkách u potoka. 
Zdeněk Špičák informuje o nalezené použité stříkačce u zastávky u koupaliště. 

XIV. Závěr 
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem klidné prožití svátků vánočních, hodně 
zdraví a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby nejdéle však do konce února 2022, a poté 
pozval přítomné ke společnému posezení a zasedání zastupitelstva v 19:25 ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Rozpočet MŠ a obce pro rok 2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne 21. prosince 2021. 

 
 
Ověřovatelé:        dne      
 

 
       dne      

 

 
Starosta:        dne      
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