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Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 22. června 2022 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 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. 6. 2022 do 22. 6. 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 (Hana Pokorná omluvena), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

Přítomni jsou 4 občané. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslava Sekaninu a Radku Judovou, zapisovatelem Petra Švehlu. 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, jak byl zveřejněn 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 účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2021 

III. Projednání účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2021 
IV. Úprava rozpočtu obce 
V. Poskytnutí dotace  

VI. Převody pozemků 
VII. Seznámení s aktuálním stavem projektů 

VIII. Informace k volbám do zastupitelstva obce 
IX. Různé, diskuse 
X. Závěr 

 

Usnesení č. RNM XXV. 286 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

II. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2021 
Předsedající předložil zastupitelům materiály pro schválení účetní závěrky obce a předložil závěrečný 
účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Všechny dokumenty byly 
zveřejněny i na úředních deskách. Ve zprávě o výsledku hospodaření nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. Závěrem zprávy je konstatováno, že nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla 
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu. 



Obec Rychnov na Moravě            22. června 2022 

Strana 2 

Obec hospodařila v roce 2021 s celkovými příjmy 31 574 617,80 Kč a výdaji v celkové výši 
29 407 234,86 Kč, přebytek byl ve výši 2 167 382,94 Kč. Obec v roce 2021 poskytla příspěvky 
ze svého rozpočtu ve výši 672 315 Kč. Na dotacích získala příspěvky v celkové výši 11 002 291 Kč.  
Zastupitelstvo musí též projednat a schválit hospodářský výsledek obce za rok 2021. Obec hospodařila 
se ziskem, výsledek hospodaření je 4 939 591 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 
2021 bez výhrad.  

Usnesení č. RNM XXV. 287 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2021. 

Usnesení č. RNM XXV. 288 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2021 ve výši 
4 939 591 Kč a jeho převod na účet 432.  

Usnesení č. RNM XXV. 289 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

III. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2021 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace 
a hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2021.  

Příspěvková organizace vykázala za rok 2021 hospodářský výsledek se ziskem 27 126,50 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 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace MŠ Rychnov na Moravě za rok 2021. Zisk z hospodaření ve výši 
27 126,50 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ. 

Usnesení č. RNM XXV. 290 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
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IV. Úprava rozpočtu obce v roce 2022 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2022. Rozpočtovým opatřením 
se upravuje rozpočet dle aktuálního vývoje plnění rozpočtu a dle již známých budoucích příjmů 
a výdajů. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o 810 000 Kč, výdajová část rozpočtu je navýšena 
o 1 460 000 Kč. Rozdíl je kryt finančními prostředky z let minulých.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím RO 
1/2022. Rozpis RO je přílohou zápisu. 

Usnesení č. RNM XXV. 291 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

V. Poskytnutí dotace 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení smlouvu o dotaci z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje. Zastupitelstvem pardubického kraje byla schválena dotace ve výši 100 000 Kč. 
Dotace bude poskytnuta na výměnu zábradlí a opravu mostu č. M 010. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o dotaci č. OŽPZ/22/22401. 
Poskytovatelem je Pardubický kraj a dotace je ve výši 100 000 Kč. 

Usnesení č. RNM XXV. 292 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Předsedající dále požádal zastupitele o souhlas s podáním žádosti o individuální dotaci poskytovanou 
Pardubickým krajem na nákup autobusové čekárny (zastávka koupaliště) ve výši 50 000 Kč. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje podání žádosti o individuální dotaci 
poskytovanou Pardubickým krajem ve výši 50 000 kč.   

Usnesení č. RNM XXV. 293 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

VI. Převody pozemků 
Předsedající požádal zastupitele o schválení bezúplatného převodu pozemků dotčených výstavbou 
chodníků ve vlastnictví Pardubického kraje. Jedná se o pozemky pod chodníky a pozemky mezi 
chodníkem a soukromými vlastníky o celkové výměře 4 606 m2. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné. Jiný návrh: není 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje bezúplatný převod pozemků dotčených 
výstavbou chodníků v obci, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje. Jedná se o pozemky 
vzniklé GP 829-221/2021 pro k. ú. Rychnov na Moravě, kterým dojde k oddělení pozemků nově 
označených jako p. p. č. 1116/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 5 m2 oddělený 
z p. p. č. 1116/3 ostatní plocha – silnice, p. p. č. 3519/11 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 82 m2, p. p. č. 3519/12 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2.611 m2, p. 
p. č. 3519/13 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 119 m2, p. p. č. 3519/15 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 29 m2, vše oddělené z p. p. č. 3519/1 ostatní plocha – 
silnice a p. p. č. 3519/14 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 109 m2, jenž bude 
sloučený z dílu „a“ oddělený z p. p. č. 3519/1 ostatní plocha – silnice a dílu „b“ oddělený z p. p. 
č. 3519/9 ostatní plocha – silnice, a dále pozemků nově označených jako p. p. č. 3765/5 
ostatní plocha – jiná plocha o výměře 91 m2, p. p. č. 3765/6 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 118 m2, p. p. č. 3765/7 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
151 m2, p. p. č. 3765/8 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 869 m2 a p. p. č. 
3765/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 9 m2 oddělených z p. p. č. 3765/3 ostatní 
plocha – silnice, p. p. č. 7038/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 168 m2 sloučený 
z částí pozemků označených jako p. p. č. 7038/1 ostatní plocha – silnice a p. p. č. 7038/2 ostatní 
plocha – silnice, současně se jedná o pozemky, které leží mimo silnici a tvoří zelené pásy a 
účelovou komunikaci, pozemky označené jako p. p. č. 3519/5 ostatní plocha – jiná plocha o 
výměře 71 m2, p. p. č. 3519/6 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 120 m2 a p. p. č. 3519/7 
trvalý travní porost o výměře 150 m2, vše v obci a k. ú. Rychnov na Moravě. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Pozemky budou účetně vedeny dle ceny sdělené 
Pardubickým krajem. 

Usnesení č. RNM XXV. 294 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

 

Výstavbou chodníků vznikly i autobusové zálivy které jsou součástí silnice, a proto předsedající požádal 
zastupitele o schválení záměru bezúplatného převodu těchto pozemků na Pardubický kraj. Jedná se 
o dva pozemky par. č. 3554/9 a 3554/10 o celkové výměře 37 m2. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné. Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu 
pozemků par. č. 3554/9 a 3554/10 ve prospěch Pardubického kraje.  

Usnesení č. RNM XXV. 295 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Předsedající dále požádal zastupitele o schválení bezúplatného převodu pozemků dotčených výstavbou 
chodníků ve vlastnictví SÚP. Jedná se o pozemky par. č. 4159/2 a 4226/2 o celkové výměře 22 m2.    

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné. Jiný návrh: není 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje bezúplatný převod pozemků dotčených 
výstavbou chodníků v obci, které jsou ve vlastnictví SPÚ. Pozemky vzniklé na základě GP 829-
221/2021 pro k. ú. Rychnov na Moravě, kterým dojde k oddělení pozemků nově označených jako 
p. p. č. 1116/4 ostat. plocha o výměře 5 m2, p. p. č. 4159/2 ostat. plocha o výměře 16 m2 a p. p. 
č. 4226/2 ostat. plocha o výměře 1 m2. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Pozemky 
budou účetně vedeny dle ceny sdělené SPÚ. 

Usnesení č. RNM XXV. 296 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍  👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

VII. Seznámení s aktuálním stavem projektů 
Stále probíhají práce na dřevodílně, probíhá výběrové řízení dodavatele stavby kanalizace a čeká se na 
vypsání dotačního titulu. V lokalitě Housličky probíhají terénní práce. Byla zahájena projekční činnost 
na III. etapu chodníků. V příštím týdnu bychom měli obdržet projekt rekonstrukce MŠ. Bohužel jsme 
obdrželi informaci o připravovaném dotačním titulu a zřejmě nebudeme moci podat žádost o dotaci. 
Důvodem jsou podmínky, které vylučují lokality dle ORP podle obsazenosti školek a v našem ORP je 
kapacita dostatečná. O možnostech dotace budeme nadále jednat. 
Ve spodní části obce byla společností K-energo zahájena kabelizace nízkého napětí. Práce by měly být 
dokončeny do 15. prosince. 

V souběhu této realizace je realizováno nové vedení veřejného osvětlení.  

VIII. Informace k volbám do zastupitelstva obce 

Předsedající podal informace k blížícím se volbám do zastupitelstva obce. Prostřednictvím emailu 
požádal zastupitele o vyjádření ke stanovení počtu zastupitelů pro další volební období. Zastupitelé se 
ve svých reakcích vyjádřili pro zachování současného počtu 9 zastupitelů. Protože se nic nemění není 
nutné přijímat usnesení k této věci. 

IX. Různé, Diskuse   

Nákup frézy na kulatinu 

Předsedající požádal předsedu investičního výboru, aby seznámil přítomné s možností nákupu frézy na 
kulatinu.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Pavel Baroš navrhuje nechat si poslat nějaká videa chodu 
stroje. 

Diskuse 
Předsedající se dotázal na příspěvky do diskuse. 

Zdeněk Špičák: u Hovorky je spadlá značka „dej přednost v jízdě“. 
Hana Šmídová: jak dlouho bude viset ukrajinská vlajka na obecním úřadě? Občané se jí ptají, proč 
tam pořád visí. Pavel Baroš připomíná důvody, proč jsme vlajku vyvěsili. Starosta zmiňuje, že jde o 
vyjádření solidarity s Ukrajinou, a že chce vlajku ponechat, dokud bude trvat agrese na Ukrajině. 
Miroslav Sekanina vyjadřuje názor, že vlajku teď není vhodné sundávat. Miroslav Švancara nemá s 
vlajkou problém. Radka Judová s vyvěšením nesouhlasila, ale bude respektovat většinový názor. 
K vlajce se vyjádřili i někteří přítomní občané a zazněly různé názory jak pro, tak proti. 

Pan Makyňa se dotazuje, jak bude zajištěn servis frézy na dřevo. Starosta informuje, že servis v ČR na 
tyto frézy je. 
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Švancara se ptá, zda u chodníku ke kostelu bude zábradlí. Starosta sděluje, že o zábradlí se 
neuvažovalo, ale můžeme zábradlí poptat a zjistit názor památkářů. 

Pavel Baroš požaduje vyspravení cesty k Mariánské studánce, cesta je poničená. 

IX. Závěr 
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby 
nejdéle však do konce srpna 2022, a poté zasedání zastupitelstva v 19:10 ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) RO 1/2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne 23.6.2022. 
 

 
Ověřovatelé:        dne      
 

 
       dne      

 
 

Starosta:        dne      
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