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Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 13. května 2019 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 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 6. 5. 2019 do 13. 5. 2019.  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). 

Přítomno je 5 občanů. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Josefa Henzla a Zdeňka Špičáka, zapisovatelem Petra Švehlu. 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední 

desce. 

Návrhy na doplnění nejsou. 
Vyjádření přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 

 
I. Seznámení a schválení programu zasedání 
II. Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH 
III. Úprava rozpočtu obce 
IV. Různé, diskuse 
V. Závěr  

Usnesení č. RNM V. 65 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

II. Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH  

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení a doporučením komise pro výběr 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky.  

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

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy na dodávku dopravního 

automobilu pro jednotku SDH, na základě výběrového řízení se společností S A P spol. s r. o. 
Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ: 47543442. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.  

Usnesení č. RNM V. 66 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Dále předložil předsedající zastupitelům veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nový dopravní 

automobil, kde poskytovatelem dotace je Pardubický kraj. Krajská dotace je do výše 2/3 dotace 
od MV-GŘ HZS ČR, maximálně však 300 tis. Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH, č. smlouvy 

OKŘ/19/21703. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.  

Usnesení č. RNM V. 67 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

III. Úprava rozpočtu obce 

Předsedající předložil návrh úpravy rozpočtu obce pro letošní rok. Jedná se o úpravu související 

s nákupem dopravního automobilu pro jednotku SDH a příjem dotací. 

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 
RZ 2/2019. Touto rozpočtovou změnou se navyšují příjmy o 889 000 Kč a výdaje o 845 000 Kč. 

Usnesení č. RNM V. 68 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

IV. Různé, diskuse 

Dotace z Programu obnovy venkova 2019 

Předsedající předložil návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova. Prostřednictvím 

této smlouvy obdrží obec dotaci od Pardubického kraje na výstavbu dětského hřiště, a to ve výši 
110 000 Kč. 

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

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z POV 

Pardubického kraje pod č. OŽPZ/19/22839. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce. 

Usnesení č. RNM V. 69 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Dodatek ke smlouvě na úvěr u KB 

Předsedající předložil návrh dodatku č. 1 smlouvy o úvěru poskytnutého Komerční bankou. Tímto 

dodatkem se ruší ustanovení o nutnosti schválení investic obce nad 100 tis. Ostatní ujednání smlouvy 

zůstávají beze změn. 

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o úvěru ze dne 
29. 5. 2018 registrační č. 99020609086. 

Usnesení č. RNM V. 70 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Přezkum hospodaření obce za rok 2018 

Ve čtvrtek 9. května byl u obce proveden závěrečný přezkum hospodaření obce za rok 2018. 

Výsledkem kontroly bylo konstatování, že hospodaření obce je bez výhrad. Na příští zasedání budou 
připraveny podklady pro projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2018. 

Časová schránka ve věži kostela 

V úterý 7. května byla otevřena časová schránka, která byla nalezena ve věži kostela, předměty 
nalezené ve schránce jsou prozatím uloženy na OÚ. Při opravě kostelní věže bude do věže vložena 

nová časová schránka, do které bude obec vkládat vzkaz budoucím generacím. 

Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

Hanka Šmídová se ptá, zda už přišla nějaká reakce od autobusového dopravce na dotaz obce. 

Starosta sděluje, že nikoli. 

Paní Božena Borovcová se ptá, zda je sběrný dům pro všechny, protože tam viděla cizí lidi něco 

skládat. Starosta nevylučuje, že se tak mohlo stát, ale to mohl to být i občan z obce. Dále informuje, 

že je v plánu evidence materiálů přijatých do sběrného dvora individuálně na jednotlivé občany. 
Očekává se zvýšení poplatku za komunální odpad. 

Božena Pospíšilová se dotazuje, zda byly některé dokumenty z věže někde zveřejněny. Starosta 
sděluje, že nebyly. 

V. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 

nejpozději do konce června 2019, a poté zasedání zastupitelstva v 19:42 ukončil. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtová změna 2/2019 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16. května 2019 

 

 

Zapisovatel:       dne      
 

 

Ověřovatelé:        dne      

 

 

       dne      

 

 

Starosta:        dne      
  

 

 

 

 

 

 

 


