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Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 24. června 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 17. 6. 2019 do 24. 6. 2019.  Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 
přítomno je 8 členů zastupitelstva (omluveni: P. Švehla), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno je 5 občanů. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu R. Judovou a M. Švancaru, zapisovatelkou Hanu Šmídovou. 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 

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

desce. 

Návrhy na doplnění: žádné  
Vyjádření přítomných občanů: žádné  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 

 
I. Seznámení a schválení programu zasedání 

II. Prodej a nákup pozemků 

III. Úprava rozpočtu obce 
IV. Požární řád obce - oprava usnesení 

V. Poskytnutí finančních darů 
VI. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce 

VII. Smlouva o dílo na opravu sochy 

VIII. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2018 
IX. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2018 

X. Informace investičního výboru   
XI. Různé, Diskuse 

XII. Závěr 
 

Usnesení č. RNM VI. 71 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  



Obec Rychnov na Moravě                24. června 2019 

Strana 2 

II. Prodej a nákup pozemků 

Předsedající předložil návrh prodeje pozemku určeného k výstavbě rodinného domu par. č. 4237 TTP 
o celkové výměře 3 042m2. Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce i 

elektronické desce obce. Cena pozemku byla stanovena na 7 Kč/m2, kupující má povinnost postavit na 
pozemku RD do 3 let, v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo obce. Kupující hradí sepsání 

smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Zájem o tento pozemek projevili, Libor Mareš 

narozen 14. 3. 1975, Markéta Hegerová narozena 11. 2. 1982, trvale bytem Výprachtice 368.  

  

Jiný návrh: žádný 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 4237- trvalý travní 

porost o výměře 3 042m2. Pozemek je určen k výstavbě rodinného domu. Celková cena pozemek 

je 21 294Kč. Kupující se zavazuje na pozemku postavit RD do 3 let. V kupní smlouvě bude zřízeno 
předkupní právo obce na odkup tohoto pozemku. Kupující hradí sepsání smlouvy a její vklad do 

katastru nemovitostí. Kupujícími jsou Libor Mareš narozen 14. 3. 1975, Markéta Hegerová 
narozena 11. 2. 1982, trvale bytem Výprachtice 368.   

Usnesení č. RNM VI. 72.1 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

Dále předložil předsedající zastupitelům návrh na koupi pozemku pod sochou u domu čp. 35. Pozemek 

je ve vlastnictví pana Josefa Henzla a na pozemku se nachází socha, která je v majetku obce a bude u 
ní probíhat rekonstrukce za přispění dotace. Proto je třeba pozemek pod sochou vypořádat. Na 

oddělení části pozemku byl vytvořen GP č. 801-067/2019, kterým vzniká pozemek par. č. 914/2 
ostatní plocha o výměře 7 m2. Cena pozemku je 15 Kč/m2. 

Před projednáním následujícího návrhu usnesení sdělil Josef Henzl oznámení o osobním zájmu.   

Jiný návrh: žádný 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemku vzniklého na základě GP č. 

801-067/2019 par. č. 914/2 - ostatní plocha o výměře 7m2 za celkovou cenu 105 Kč. Prodávajícím 
je Josef Henzl. Obec hradí GP, sepsání smlouvy a její vklad do katastru nemovitostí.  

Usnesení č. RNM VI. 72.2 bylo schváleno. Pro 8, 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 pracovníky VPP a knihovnou ve výdajové části navýšení o 155 tis. Kč a v příjmové části navýšení u 
daně z hazardních her, dotace na VPP, příspěvek na dopravu dětí do ZŠ a péče o zeleň a to v celkové 

výši 172 tis. Kč. 

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

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 

RZ 3/2019. Touto rozpočtovou změnou se navyšují příjmy o 172 000 Kč a výdaje o 155 000 Kč. 

Usnesení č. RNM VI. 73 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

IV. Požární řád obce - oprava usnesení 

Předsedající sdělil zastupitelům, že požární řád obce se již nevydává formou obecně závazné vyhlášky, 
a proto je třeba původní usnesení zrušit a přijmout nové. Požádal tedy zastupitele o přijetí 

následujících dvou usnesení. 

Jiný návrh: žádný 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě revokuje své usnesení ze dne 15. dubna č. RNM IV. 61, 
kterým vydalo „Požární řád obce 1/2019“. 

Usnesení č. RNM VI. 74 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává Požární řád obce. 

Usnesení č. RNM VI. 75 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

V. Poskytnutí finančních darů 

Předsedající předložil zastupitelům ke schválení poskytnutí finančních darů pro Myslivecký spolek 

Rychnov na Moravě a SDH Rychnov na Moravě. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků za sázení 
stromků v obecních lesích. Celkem obec sázela v jarních měsících 4000 stromků, protože je nedostatek 

zaměstnanců a práce by se nestihly v termínu, byla dána možnost spolkům k přivýdělku. Motivačně 
byla stanovena cena za zasazení jednoho stromku na 10 Kč. Myslivci si vysázeli celkem 26 800 Kč a 

hasiči 9 500 Kč. Finanční prostředky obec poskytne darem. 

Jiný návrh: žádný 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru Mysliveckému 

spolku Rychnov na Moravě IČ: 493 28 727 ve výši 26 800 Kč. K podpisu darovací smlouvy 
pověřuje starostu obce. 

Usnesení č. RNM VI. 76 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Rychnov na 
Moravě ve výši 9 500 Kč. K podpisu darovací smlouvy pověřuje starostu obce. 

Usnesení č. RNM VI. 77 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

VI. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce 

Investiční výbor dostal za úkol vyhodnotit žádosti o příspěvky z rozpočtu obce pro rok 2019. Přijaty 
byly tři žádosti. Myslivecký spolek požádal o 25 tis. na rekonstrukci vnitřního vybavení chaty, Stáj 2M 

požádala o 20 tis. na nákup westernového sedla pro děti, poslední žádost podala farnost Rychnov na 
Moravě o příspěvek na opravu věže kostela. 

30. května se konalo jednání investičního výboru, na kterém byly požadavky prodiskutovány a přijato 

následující doporučení. 

Mysliveckému spolku poskytnou částku až do výše požadovaných 25 tis. Kč - avšak max. 50% 

prokazatelných výdajů na rekonstrukci vnitřních prostor chaty mysliveckého spolku. Obec požaduje po 
příjemci finančního příspěvku zajištění alespoň 2 jejich členů, kteří budou k dispozici obci při požádání 

kulturních akcí. (vítání prázdnin, ukončení prázdnin) 

Stáji 2M poskytnout částku až do výše požadovaných 20 tis. Kč - avšak max. 75% prokazatelných 
výdajů na nákup westernového sedla pro děti. Obec požaduje po příjemci finančního příspěvku 

bezplatné svezení dětí na obcí pořádaných akcích. (vítání prázdnin, ukončení prázdnin) 

K žádosti farnosti se konala další schůzka a v současné době se připravuje další jednání investičního 

výboru a zástupců farnosti. 

Jiný návrh: žádný 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

v roce 2019. Příjemce dotace bude Myslivecký spolek Rychnov na Moravě. Dotace bude 
poskytnuta až do výše 25 000 Kč - avšak max. 50% prokazatelných výdajů na rekonstrukci 

vnitřních prostor myslivecké chaty.  

Usnesení č. RNM VI. 78 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 
v roce 2019. Příjemce dotace bude Stáj 2M z.s. Dotace bude poskytnuta až do výše 20 000 Kč - 

avšak max. 75% prokazatelných výdajů na nákup westernového sedla pro děti. 

Usnesení č. RNM VI. 79 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 1. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍  👍 👍 👍  
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VII. Smlouva o dílo na opravu sochy 

Předsedající předložil zastupitelům k projednání a schválení návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci 

sochy Nejsvětější trojice rej. č. 14057/6-3311. Zhotovitelem díla je Martin Kovařík akad. sochař a 
restaurátor. Restaurování sochy bude probíhat ve dvou etapách ta první v letošním roce za 98 900 Kč 

vč. DPH a v roce příštím za 172 615 Kč vč. DPH - na tuto část budeme žádat o dotaci. 

Jiný návrh: žádný 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o dílo č. 2/2019, uzavřenou mezi obcí 
a Martinem Kovaříkem. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.  

Usnesení č. RNM VI. 80 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 
VIII. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2018 

Předsedající předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní závěrky obce za rok 2018 a 

dále byl předložen závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. 
Všechny dokumenty byly zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku hospodaření 

obce za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Závěrem zprávy o přezkumu hospodaření obce je konstatováno, že nebyla zjištěna žádná závažná 

rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu. 

 
Obec hospodařila v roce 2018 s celkovými příjmy 24 919 026,71 Kč a výdaji v celkové výši 

23 245 213,33 Kč, tedy s přebytkem 1 673 813,38 Kč. Z přebytku byla hrazena splátka dlouhodobého 
úvěru ve výši 240 000 Kč. Obec v roce 2018 poskytla příspěvky ze svého rozpočtu v celkové výši 

433 827,60 Kč, na dotacích získala obec v roce 2018 příspěvky v celkové výši 1 207 032,40 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zastupitelstvo musí též projednat a schválit hospodářský výsledek obce za rok 2018. Obec hospodařila 

se ziskem, výsledek hospodaření je 1 826 812,18 a starosta navrhuje jeho převod na účet 432. 

 

Jiný návrh: žádný 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 
2018 bez výhrad.  

Usnesení č. RNM VI. 81 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2018  

Usnesení č. RNM VI. 82 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2018 ve výši 

1 826 812,18 Kč a jeho převod na účet 432.   

Usnesení č. RNM VI. 83 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

IX. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2018 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku PO a hospodářského výsledku PO za 

rok 2018.  

PO vykázala za rok 2018 hospodářský výsledek se ziskem 6 200,79 Kč. Tento přebytek navrhuje 
ředitelka MŠ převézt do rezervního fondu MŠ. V PO byla provedena finanční kontrola, provedená 

zřizovatelem. 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 OÚ.  
 

 Jiný návrh: žádný 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a hospodaření PO MŠ Rychnov 

na Moravě za rok 2018. Zisk z hospodaření ve výši 6 200,79 Kč bude přesunut do rezervního 

fondu MŠ.   

Usnesení č. RNM VI. 84 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

 

X. Informace investičního výboru 

 

Starosta informoval přítomné o stavu akcí, které dostal na starost investiční výbor. 

dětské hřiště - dokončena realizace v termínu, pouze bude prostor hřiště doplněn o mobiliář 

z akátového dříví 

 

most - pro rekonstrukci mostu je vydáno stavební povolení, rozpočet na rekonstrukci je cca 3 mil. Kč. 

 

chodníky - dokumentace zpracována, bude odevzdána na odbor dopravy pro vydání stavebního 

povolení, rozpočet cca 10 mil. Kč, spoluúčast obce cca 3 mil. Kč. 

 

kanalizace - dokumentace pro územní rozhodnutí dokončena a předána na stavební úřad, napojení 
odmítlo cca 15 majitelů nemovitostí, nyní bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele dokumentace 

pro stavební povolení a pro provedení stavby, realizace kanalizace v obci je odhadována na rok 2021.  

 

farnost - žádost o příspěvek na opravu věže kostela je stále v řešení, připravuje se další schůzka 

investičního výboru a zástupců farnosti, investiční výbor se sejde i s ostatními zastupiteli a 
problematiku projedná, k tomuto bodu bude svoláno speciální zasedání.   
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XI. Různé, diskuse 

Smlouva o smlouvě budoucí s SPÚ č. 1015C19/19 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1015C19/19.   

Usnesení č. RNM VI. 85 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

Smlouva o smlouvě budoucí s SPÚ č. 1014C19/19 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1014C19/19.   

Usnesení č. RNM VI. 86 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 

Probíhala krátká neřízená diskuse, jejímž tématem byla údržba obce v souvislosti s nedostatkem 

zaměstnanců, kůrovcová kalamita, oprava věže kostela, realizace kanalizace, MŠ a autobusová 
doprava. 

Starosta s místostarostkou poděkovali všem, kteří se zúčastnili sázení památeční lípy a členkám klubu 

zdatných seniorek za jejich práci při pořádání obecních akcí.  

XII. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 
nejpozději do konce srpna 2019, popřál všem pěkné a klidné prožití prázdnin a poté zasedání 

zastupitelstva ve 20:15 ukončil. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Rozpočtová změna 3/2019 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2019 

 

 

Zapisovatel:       dne      
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Ověřovatelé:        dne      

 

 

       dne      
 

 

Starosta:        dne      
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Výpis usnesení z 6. zasedání zastupitelstva  
obce Rychnov na Moravě konaného dne 24. června 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 17. 6. 2019 do 24. 6. 2019.  Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 
přítomno je 8 členů zastupitelstva (omluveni: P. Švehla), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno je 5 občanů. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu R. Judovou a M. Švancaru, zapisovatelkou Hanu Šmídovou. 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 

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

desce. 

Návrhy na doplnění: žádné  
Vyjádření přítomných občanů: žádné  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 

 
I. Seznámení a schválení programu zasedání 

II. Prodej a nákup pozemků 

III. Úprava rozpočtu obce 
IV. Požární řád obce - oprava usnesení 

V. Poskytnutí finančních darů 
VI. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce 

VII. Smlouva o dílo na opravu sochy 

VIII. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2018 
IX. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2018 

X. Informace investičního výboru   
XI. Různé, Diskuse 

XII. Závěr 
 

Usnesení č. RNM VI. 71 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  
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VIII. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2018 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 

2018 bez výhrad.  

Usnesení č. RNM VI. 81 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2018  

Usnesení č. RNM VI. 82 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2018 ve výši 

1 826 812,18 Kč a jeho převod na účet 432.   

Usnesení č. RNM VI. 83 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

 

IX. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2018 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a hospodaření PO MŠ Rychnov 

na Moravě za rok 2018. Zisk z hospodaření ve výši 6 200,79 Kč bude přesunut do rezervního 

fondu MŠ.   

Usnesení č. RNM VI. 84 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍  

 

 

Starosta:        dne      

 


