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Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 16. října 2022 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 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 8. 9. 2022 do 16. 9. 2022. Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 

že přítomno je 7 členů zastupitelstva (Radka Judová omluvena, Pavel Baroš se dostavil později 

v průběhu zasedání), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

Přítomno je 7 občanů a jeden host. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslava Švancaru a Hanu Šmídovou, 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. Zprávy výborů 

IV. Smluvní vztahy (ČEZ) 
V. Zhodnocení volebního období 2018 - 2022 

VI. Různé, Diskuse (mimořádná splátka úvěru, termínovaný vklad) 

VII. Závěr 
 

Usnesení č. RNM XXVII. 305 bylo schváleno. Pro 7, 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. 3/2022. Rozpočtovým opatřením 

se upravuje rozpočet dle aktuálního vývoje plnění rozpočtu a dle již známých budoucích příjmů 

a výdajů. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o 2 416 600 Kč, výdajová část rozpočtu je navýšena 
o 1 650 000 Kč, financování je navýšeno o mimořádnou splátku úvěru ve výši 3 266 000 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. 3/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. RNM XXVII. 306 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

III. Zprávy výborů 

Předsedající požádal předsedy výborů o zprávy o jejich činnosti. 

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 XXVII. 307 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

Finanční výbor 

Hanka Šmídová přednesla zprávu o činnosti finančního výboru místo nepřítomné Radky Judové. 

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 XXVII. 308 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

Kulturní výbor – zprávu o činnosti přednesla předsedkyně Hanka Šmídová. 

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. 

Usnesení č. RNM XXVII. 309 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

V 18:13 dorazil na zasedání zastupitel Pavel Baroš. 
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IV. Smluvní vztahy 

Předsedající předložil návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby s ČEZ Distribuce. Jedná se o stavbu kabelizace části obce okolo koupaliště. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby číslo IE-12-2008688/12 a pověřuje starostu obce 

k podpisu smlouvy. 

Usnesení č. RNM XXVII. 310 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

V. Zhodnocení volebního období 2018 – 2022 

Předsedající seznámil přítomné s dokumentem zhodnocení volebního období. Dokument byl zaslán 

zastupitelům k připomínkování. Protože se jedná o hodnocení z pohledu zastupitelstva, požádal 

zastupitele o schválení dokumentu. Po schválení bude jeho text otištěn v Rychnovských listech. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává zhodnocení volebního období 2018 – 2022. 

Dokument bude zveřejněn v příštím vydání Rychnovských listů. 

Usnesení č. RNM XXVII. 311 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

VI. Různé, diskuse 

Mimořádná splátka úvěru 

Předsedající seznámil přítomné s provedením mimořádné splátky úvěru na chodníky. K doplacení 

úvěru bylo přistoupeno z důvodu neúměrného navýšení úrokových sazeb.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje mimořádnou splátku úvěru na chodníky ve výši 

3 605 872,69 Kč. 

Usnesení č. RNM XXVII. 312 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

Termínovaný vklad 

Předsedající seznámil přítomné s uskutečněním termínovaného vkladu ve výši 5 mil. Kč. Termínovaný 

vklad je na podúčtu u hlavního účtu obce vedeného u KB, vklad je na 3 měsíce tak, aby se peníze 
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vrátily na běžný účet ještě v tomto roce. Vklad bude úročen cca 4,5 %, díky tomuto vkladu dojde ke 

snížení nákladů spojených se zvýšením úrokových sazeb na úvěr na bytové domy.   

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vklad 5 mil. Kč na termínovaný účet obce 

na dobu 3 měsíců. 

Usnesení č. RNM XXVII. 313 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH HP RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 

 

Diskuse 

Předsedající se dotázal na příspěvky do diskuse. 

Paní Honsová poděkovala zastupitelům za podporu klubu a činnost zastupitelstva obecně. 

 

VII. Závěr 

Předsedající poděkoval zastupitelům za jejich práci v tomto volebním období, přítomným za jejich 

účast a všechny pozval k posezení s občerstvením. Poté zasedání zastupitelstva v 18:35 ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) RO 3/2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne 18. září 2022. 

 

 

 

Ověřovatelé:        dne      

 

 

       dne      

 

 

Starosta:        dne      

 

 


