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Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 27. dubna 2022 

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 20. 4. 2022 do 27. 4. 2022. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 8 členů zastupitelstva (Švehla ohlásil pozdní příchod, příchod 18:18), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

Přítomni jsou 3 občané. 

Nastoupení náhradníka do funkce člena zastupitelstva obce 

Z důvodu uvolnění místa v zastupitelstvu oslovil starosta obce prvního náhradníka. Tou je paní Mgr. 
Hana Pokorná, která funkci zastupitelky přijímá.  

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval novou členku zastupitelstva ke složení 
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou 
má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce Rychnov na Moravě a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“ a vyzval novou členku zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem 
na připraveném archu (příloha č. 2).  

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavel Baroš, Miroslav Švancara, zapisovatelkou Hanu Šmídovou. 

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: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 
 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 
II. Smlouva o dotaci 

III. Nákup pozemků a prodej pozemků 
IV. Seznámení s aktuálním stavem projektu kanalizace a dalších projektů 
V. Různé, Diskuse 

VI. Závěr 
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Usnesení č. RNM XXIV. 282 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

II. Smlouva o dotaci 
Předsedající předložil zastupitelům k projednání smlouvu o dotaci na další fázi přestavby kravína. 
Jedná se o dotaci z Pardubického kraje pro rok 2023 ve výši 1 mil. Kč. Předsedající připomněl 
přítomným, že pro letošní rok byla poskytnuta krajem dotace ve výši 800 tis. Kč a v příštím roce by 
měli práce na přestavbě pokračovat. Poskytnutá částka je na pokrytí 50% nákladů.  
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů:  
Jiný návrh:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z programu 
„podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje Program: 
Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí“. Výše dotace pro rok 2023 je 1 mil. Kč. 

Usnesení č. RNM XXIV. 283 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

III. Nákup a prodej pozemků 

Předsedající předložil zastupitelům návrh na prodej pozemku, jehož záměr prodeje byl projednán na 
minulém zasedání. Jedná se o pozemek par. č. 2161/1 TTP o celkové výměře 627 m2, cena byla 
stanovena na 10,-/m2. O pozemek projevili zájem vlastníci přilehlé stavby č.p. 230. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů:  
Jiný návrh:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 2161/1 TTP o výměře 
627 m2, za celkovou cenu 6 270 Kč. Kupující hradí sepsání smlouvy a vklad smlouvy do KN. 
Kupujícími jsou manželé Jílkovi, Kamenec u Poličky.  

Usnesení č. RNM XXIV. 284 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  

IV. Seznámení s aktuálním stavem projektu kanalizace a dalších projektů 

Kanalizace 

V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, následně bude vypsáno výběrové 
řízení na TDI. Předpokládaný termín vypsání dotačního titulu je červen.  

MŠ 

Bohužel stále nám nebyla předána projektová dokumentace. K možnosti získání dotace jsme obdrželi 
informaci o pozastavení programu z ministerstva financí, kde jsme o dotaci chtěli žádat. Prověřujeme 
další možnosti dotací na přestavbu MŠ. 

P. Baroš má dotaz proč se projekt na MŠ zdržuje. 

Starosta odpověděl, že projektant opět nekomunikuje. Víme že projekt byl na posouzení hygieny. 
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Dřevodílna 

Od května začnou práce na přestavbě kravína. V pondělí nám byl dodán kotel na vytápění budovy. 
Veškeré práce bude řídit a dozorovat pan Luboš Majer, který je autorem projektu přestavby.  

18:18 se na zasedání dostavil P. Švehla. 

Dočasné přemostění  

Dnes bylo instalováno dočasné přemostění mostu M002 u čp. 18. Jedná se o železnou konstrukci o 
průjezdné šíři 3 m, nosnost není omezena. Oboustranně je most doplněn dopravním značením 
upravujícím rychlost a upozornění na zúžení profilu vozovky.  

Lokalita Housličky 

V příštím týdnu by měli být zahájeny práce v lokalitě. Vzhledem k četným výkopům je nutné 
odpovídající počasí. Obec bude budovat vodovod, kanalizaci, VO a komunikaci. Přípojky NN řeší ČEZ. 

Chodníky III. etapa 

Bylo zadáno zhotovení projektové dokumentace na poslední etapu chodníků v obci. Zpracovatelem 
bude stejná projekční kancelář jako u předchozích etap, tedy OPTIMA Vysoké Mýto. Cena za dílo je 
470 000 Kč bez. DPH, a zahrnuje i projekt VO. Dokumentace pro stavební povolení bude předána do 
30.10. a dokumentace pro provedení stavby do konce února příštího roku. Projekt bude připravován 
tak aby bylo možné začátkem roku příštího podat žádost o dotaci na realizaci stavby.  

V. Různé, Diskuse (vklad do DSO)  

Vklad nově vybudovaného majetku do DSO 

Předsedající předložil zastupitelům návrh vkladu nově vybudovaného majetku vodovodu, jedná se dvě 
nové vodovodní přípojky na katastru naší obce. Celková hodnota vkládaného majetku je 11 630,52 Kč. 
Nově vybudovaný majetek vodovodu má obec povinnost vkládat do svazku kterého je členem. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů:  
Jiný návrh:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vklad nově vybudovaného majetku vodovodu, 
do DSO SV Moravskotřebovska. Celková hodnota nového majetku je 11 630,52 Kč včetně DPH. 
Obec povede dále tento majetek v podrozvaze. 

Usnesení č. RNM XXIV. 285 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

Diskuse 
Předsedající se dotázal na příspěvky do diskuse. 
Pan Špičák vznesl dotaz – proč obec nepokácela hrušku, starosta odpověděl, že z důvodu nemoci 
zaměstnanců, se to nestihlo ve vegetačním klidu. 

Další jeho dotaz byl, jestli by nebylo žádoucí schválit vyhlášku kterou by se omezilo například řezání 
dřeva o víkendu a o svátcích. 
Starosta odpověděl, že se na to podívá a informoval, že pokud takovou vyhlášku budeme mít, pak 
veškeré přestupky bude řešit přestupkový úřad v Moravské Třebové. 
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Šmídová k tomu vznesla námitku, že je zásadně proti takové vyhlášce. Lidé se někdy nevyhnou tomu, 
aby si o víkendu třeba posekali trávu. Navíc to bude nahrávat naší rozšířené činnosti – udavačství. 

Pan Baroš se dotazoval na možnost ořezání větví smrků u souseda, které rostou do komunikace.   
Starosta odpověděl, že se pokusí větve odstranit, ale opět poukázal na vegetační období.  
Mirek Sekanina se zeptal na automobil Mitsubishi, který vidívá jezdit po obci, jestli je majetkem obce. 
Starosta odpověděl ano, jedná se o avizovaný nákup terénního vozidla, jako náhradu za složitě 
provozovaný vůz LADA. Vůz LADA bude nabídnut k prodeji. 

Další dotaz pana Baroše byl na možnost odkoupení ornice, která je uložená vedle prodejny potravin. 
Starosta odpověděl, že tato ornice je od Housliček a že se bude vracet po úpravách terénu zpět. 

Během prací v lokalitě Housličky bude k dispozici další vrstva hlíny kterou obec nabídne občanům. 
Mirek Sekanina vznesl dotaz, jestli by obec nemohla odkoupit traktor, který je zapůjčen z Mladějova. A 
dotazoval se, kdy budou naše traktory opraveny. 
Starosta odpověděl, že Mladějov traktor neprodá, ale že by se obci takový hodil, i když do lesa je 
vhodnější náš menší. Jeden náš traktor už by měl být brzy opraven, u druhého se pořád čeká na 
náhradní díly. Dále informoval, že by bylo možná žádoucí pak jeden traktor prodat a koupit třeba jiný 
větší. 
Petr Švehla vznesl dotaz ohledně možné dotace – na investici do opravy bydlení (na ubytovně) – pro 
Ukrajince. 

Starosta odpověděl, že to je na zvážení, že ubytovna by neměla být na trvalé bydlení a bude vládou 
asi nastavena nějaká podmínka, která by nás zavazovala. Ale, že zjistí informace. Informoval také, že 
na ubytovně nyní bydlí 18 Ukrajinců, obývají 6 pokojů a další místa již volná nejsou. 
Petr Švehla podal informaci, že dotace na opravu MŠ jsou z MF pozastavené a že bude možná 
možnost  požádat o dotaci na IROP. 
Starosta všem sdělil, že připraví materiály k výše vzneseným dotazům a naplánuje pracovní schůzky. 
Očekává, že budou četnější, vzhledem ke všem projektům. Dále plánuje schůzku občanů v tělocvičně, 
ohledně plánované kanalizace. 

IX. Závěr 
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby 
nejdéle však do konce června 2022, a poté zasedání zastupitelstva v 18:50 ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Slib zastupitele 

 

Zápis byl vyhotoven dne 2. května 2022. 
 

 
Ověřovatelé:        dne      
 

 
       dne      

 
 

Starosta:        dne      
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