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Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 11. srpna 2022 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:04 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 3. 8. 2022 do 11. 8. 2022. 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 Hanu Pokornou a Zdeňka Špičáka, 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. Úprava rozpočtu obce 
III. Převody pozemků 
IV. Kanalizace 
V. Různé, Diskuse (vklad do DSO) 

VI. Závěr 
 

Usnesení č. RNM XXVI. 297 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

II. Úprava rozpočtu obce 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2022. Rozpočtovým opatřením 
se upravuje rozpočet dle aktuálního vývoje plnění rozpočtu a dle již známých budoucích příjmů 
a výdajů. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o 1 015 500 Kč, výdajová část rozpočtu je navýšena 
o 1 070 000 Kč, financování je navýšeno o splátku úvěru ve výši 666 720 Kč. Rozdíl je kryt finančními 
prostředky z let minulých.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiné návrhy: nejsou 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 

rozpočtového opatření č. 2/2022. RO 2/2022 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. RNM XXVI. 298 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

III. Převod pozemků 

Předsedající předložil návrh na převod pozemků autobusových zálivů. Záměr převodu na Pardubický 
kraj byl schválen na minulém zasedání. 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 bezúplatný převod pozemků par. č. 3554/9 
ostatní plocha o výměře 20 m2 a par. č. 3554/10 ostatní plocha o výměře 17 m2 do vlastnictví 
Pardubického kraje. 

Usnesení č. RNM XXVI. 299 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Předsedající informoval zastupitele o záměru manželů Blaškových odstoupit od kupní smlouvy na 

pozemek v lokalitě housličky. Po doručení odstoupení od smlouvy budou provedeny potřebné kroky 
k vrácení kupní ceny a přepisu pozemku na obec. Náklady s tímto spojené hradí manželé Blaškovi. Po 
kompletním zbudování sítí bude pozemek nabídnut k prodeji. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s odstoupením od kupní smlouvy ze strany 

kupujících na pozemek par. č. 5640/1. Kupní cena bude vrácena kupujícím převodem na účet. 
Náklady spojené s odstoupením od smlouvy hradí původní kupující. 

Usnesení č. RNM XXVI. 300 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

IV. Kanalizace 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem veřejné zakázky na dodavatele stavby kanalizace a ČOV 

v obci. Kvalifikační předpoklady splnilo 6 uchazečů a ti byli vyzváni k podání cenových nabídek. 

Cenovou nabídku podali dva uchazeči a to VHST s.r.o. a GASCO s.r.o. Nejnižší nabídku podala 

společnost GASCO, a to v celkové výši 98 898 000 Kč bez DPH. Dle podané nabídky bude podíl na 

ČOV 22 396 243 Kč a na kanalizaci 76 501 757 Kč vše bez DPH. V případě úspěšné žádosti o dotaci 

bude 70% dotace z operačního programu životní prostředí a 8 mil. poskytne kraj. Ještě prověřujeme 

možnost zvýšení podílu dotace o 10 %. Předpokládaný podíl obce je tedy okolo 20 mil. Kč. Pro pokrytí 

spoluúčasti obce je nutné zajištění financování. Jednáme s bankou o poskytnutí úvěru, ale v pondělí 

jsme obdrželi informaci, že by měla být možnost půjčky od státního fondu. Ta by byla výrazně 
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výhodnější než od banky, je deklarována úroková sazba 1%. Předsedající předložil návrh usnesení 

o podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV, poskytnutí půjčky a případné dodatkové 

dotace ze SFŽP. Další návrh usnesení se týká výběru dodavatele stavby, zde navrhuje předsedající 

schválení uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku, a to se společností 

GASCO s.r.o. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Zdeněk Špičák rozproudil debatu o možnostech určení 
stočného pro domácnosti s vlastním zdrojem vody a o problematice servisování čerpadel. 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí 2021-2027 a dále schvaluje podání Žádosti o poskytnutí podpory ve formě půjčky 
a případné dodatkové dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, a to vše na akci: Splašková 
kanalizace a ČOV pro obec Rychnov na Moravě – Horní Rychnov, Dolní Rychnov. 

Usnesení č. RNM XXVI. 301 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výběr dodavatele stavby „Splašková kanalizace 

a ČOV pro obec Rychnov na Moravě – Horní Rychnov, Dolní Rychnov“. Na základě zadávacího 
řízení podala nejvýhodnější nabídku společnost GASCO s.r.o. a to za celkovou cenu 98 898 000 Kč 
bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy se společností 
GASCO s.r.o. 

Usnesení č. RNM XXVI. 302 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Dále předsedající seznámil přítomné s přípravou výběru TDI. Bylo vybráno 5 subjektů, které mají 
odpovídající zkušenosti. Ty budou vyzvány k podání cenových nabídek. Jedná se o VRV a.s. Brno, AP 
INVESTING s.r.o. Brno, Forenta s.r.o. Ústí nad Orlicí, Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř 
a DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou. Předsedající požádal zastupitele o případná vyjádření 
a schválení podpisu smlouvy s uchazečem, který podá nejvýhodnější nabídku. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výběr technického dozoru investora stavby 
„Splašková kanalizace a ČOV pro obec Rychnov na Moravě – Horní Rychnov, Dolní Rychnov“ na 

základě zadávacího řízení, kdy hodnotícím kritériem bude nabídková cena. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na zajištění TDI s uchazečem, který podá nejnižší 
nabídku. 

Usnesení č. RNM XXVI. 303 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 
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V. Různé, diskuse 

Vklad nově vybudovaného majetku vodovodu 

Předsedající předložil zastupitelům návrh vkladu nově vybudovaného majetku vodovodu, jedná se 

o novou vodovodní přípojku na katastru naší obce. Celková hodnota vkládaného majetku je 

13 971,87 Kč. Nově vybudovaný majetek vodovodu má obec povinnost vkládat do svazku, kterého je 

členem. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vklad nově vybudovaného majetku vodovodu, 
do DSO SV Moravskotřebovska. Celková hodnota nového majetku je 13 971,87 Kč včetně DPH. 
Obec povede dále tento majetek v podrozvaze. 

Usnesení č. RNM XXVI. 304 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. Žádné příspěvky nebyly. 

VI. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby 
nejpozději však do 22. září 2022, a poté zasedání zastupitelstva v 18:46 ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) RO 2/2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne 12. srpna 2022. 

 

 

 

Ověřovatelé:        dne      
 

 

       dne      
 

 

Starosta:        dne      

 

 


