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Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 21. října 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 14. 10. 2019 do 21. 10. 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: Josef Henzl), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno je 6 občanů. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Radku Judovou a Miroslava Švancaru, 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. Úprava rozpočtu obce 
III. Smluvní vztahy 
IV. Vklad nově vybudovaného majetku do DSO SV 
V. Zpráva investičního výboru 
VI. Příprava rozpočtu obce pro rok 2020 
VII. Různé, Diskuse 
VIII. Závěr 

 

Usnesení č. RNM VIII. 92 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

II. Úprava rozpočtu obce 

Předsedající předložil návrh úpravy rozpočtu obce pro rok 2019 - navýšení příjmů o 1 611 580 Kč. Jde 
o navýšení daňových příjmů, příjem dotace pro MŠ, navýšení za prodej dřeva, odměny za třídění 

odpadu a další již drobnější změny. U výdajové části jde o razantnější navýšení a to celkem 
o 3 001 580 Kč, zde se projevuje především 1 mil. pro církev, 350 tis. pro MŠ, dále to jsou opravy 

traktorů a budování lesních cest, nákup nového sw pro lesní evidenci, lesní hospodářský plán, opravy 
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místních komunikací, projekt chodníků, nové vodovodní přípojky, oprava ČOV, výdaje na dohody 

o provedení práce či pracovní činnost, chodník kolem koupaliště. Případný schodek rozpočtu je kryt 

z prostředků z minulých let.  

Návrhy na doplnění: nejsou 

Vyjádření přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce pro rok 2019, 
prostřednictvím RZ 4/2019 se navyšují příjmy o 1 611 580 Kč a výdaje o 3 001 580 Kč. Případný 

schodek rozpočtu obce bude kryt z prostředků z minulých let. 

Usnesení č. RNM VIII. 93 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

III. Smluvní vztahy 

Předsedající předložil zastupitelům návrhy smluv o zřízení věcných břemen, jedná se o dvě smlouvy 

s ČEZ Distribuce, a.s. a jedna se společností GasNet, s.r.o., dále pak návrh kupní smlouvy 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

1. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2017967/VB/1, jde o břemeno 

na přípojku pro novostavbu na pozemku 4205, dotčeným je pozemek ve vlastnictví obce par. č. 4204. 

Jednorázová úplata za zřízení břemene je 1 000 Kč. 

Návrhy na doplnění: nejsou 

Vyjádření přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IV-12-2017967/VB/1, kde oprávněnou je ČEZ Distribuce, a.s., dotčeným je 

pozemek par. č. 4204, cena je stanovena jednorázovou náhradou 1 000 Kč. 

Usnesení č. RNM VIII. 94 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

2. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2003229/VB/2b, jde o břemeno 

na přípojku pro trafostanici na spodním konci obce, dotčeným je pozemek ve vlastnictví obce 

par. č. 4253. Jednorázová úplata za zřízení břemene je 1 000 Kč. 

Návrhy na doplnění: nejsou 

Vyjádření přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IE-12-2003229/VB/2b, kde oprávněnou je ČEZ Distribuce, a.s., dotčeným je 

pozemek par. č. 4253, cena je stanovena jednorázovou náhradou 1 000 Kč. 

Usnesení č. RNM VIII. 95 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

3. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900100828/1/2019 jde o břemeno na plynovou 

přípojku pro dům čp. 61, dotčeným je pozemek ve vlastnictví obce par. č. 4182. Jednorázová úplata 

za zřízení břemene je 1 000 Kč. 



Obec Rychnov na Moravě             21. října 2019 

Strana 3 

Návrhy na doplnění: nejsou 

Vyjádření přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 9900100828/1/2019, kde oprávněnou je GasNet, s.r.o., dotčeným je pozemek par. č. 4182, 

cena je stanovena jednorázovou náhradou 1 000 Kč. 

Usnesení č. RNM VIII. 96 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

4. Návrh kupní smlouvy na pozemek pod trafostanicí na spodním konci obce. Návrhem smlouvy 

se zabývalo zastupitelstvo na svém 2. zasedání 14. prosince 2018, na tomto zasedání schválilo 
zastupitelstvo prodej pozemku za cenu 50 000 Kč, nyní nám ČEZ předkládá smlouvu kde je cena 

stanovena znaleckým posudkem na 1 400 Kč. Předsedající považuje tuto částku jako 

neakceptovatelnou a navrhuje částku 25 000 Kč. Předsedající požádal zastupitele o jejich vyjádření. 

Návrhy na doplnění: 

Pavel Baroš navrhuje neustupovat z požadované ceny a upozorňuje na možnost vyvlastnění pozemku 

při nedohodě. I ostatní zastupitelé se vyjádřili kladně k zachování původního požadavku na cenu. 

Vyjádření přítomných občanů: žádné 

IV. Vklad nově vybudovaného majetku do DSO SV Moravskotřebovska 

Předsedající požádal zastupitele o schválení vkladu nově vybudovaného majetku na vodovodní síti. Jde 

o tři nové přípojky a to pro domy čp. 122, 176 a 210. Jedná se o majetek v celkové hodnotě   

25 601 Kč vč. DPH. 

Jiný návrh: není  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vklad nově vybudovaného majetku vodovodu, 

do DSO SV Moravskotřebovska. Celková hodnota nového majetku je 25 601 Kč vč. DPH. Obec 

povede dále tento majetek v podrozvaze.     

Usnesení č. RNM VIII. 97 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

V. Zpráva investičního výboru 

Předsedající společně s předsedou investičního výboru podali zprávu o stavu připravovaných projektů. 

Předseda investičního výboru krátce informoval o činnosti výboru v poslední době. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

VI. Příprava rozpočtu obce pro rok 2020 

Předsedající předložil návrh na postup pro tvorbu rozpočtu obce pro příští rok: 

• do 10. 11. podání žádosti a návrhů pro rozpočet 

• do 17. 11. sestavení návrhu rozpočtu 

• do 17. 11. odeslání návrhu rozpočtu obce zastupitelům 

• 22. 11. pracovní schůzka zastupitelstva k návrhu rozpočtu 

• 25. 11. zveřejnění návrhu rozpočtu 

• 9. 12. Zasedání zastupitelstva obce, předpokládané schválení rozpočtu obce pro rok 2020 
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Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
 

VII. Různé, diskuse 

Pasport komunikací 

Předsedající požádal zastupitele o schválení pasportu komunikací a dopravního značení. Obec má 

zákonnou povinnost vedení pasportu komunikací, součástí kterého je i pasport dopravního značení. 
Pasport je již k nahlížení jako součást geoportálu na webu obce. Po schválení pasportů bude vydáno 

rozhodnutí o zatřídění místních komunikací dle pasportu. Dále bude požádáno o stanovení dopravního 

značení.  

Dle pasportu budou zařazeny komunikace následovně: místní komunikace I. a II. třídy se v obci 
nenachází, místních komunikací III. třídy je 17 a to v celkové délce 4,8 km, místní komunikace IV. 

třídy jsou 3 v celkové délce 0,44 km, úseků účelových komunikací je 40 v celkové délce 4,3 km. 

Navrženo je doplnění o 37 ks dopravního značení (součástí i 3 zrcadla).    

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Pavel Baroš se ptá, zda je zrcadlo u zastávky na dolním 
konci u točny ze směru od Lanškrouna. Starosta informuje, že se tam se zrcadlem počítá. Václav Juda 

se dotazuje, zda na místní komunikaci na horním konci (poslední odbočka vlevo ve směru 

na Mladějov) nejde vyznačit obytnou zónu a instalovat retardéry kvůli omezení rychlosti projíždějících 

vozidel. Starosta vysvětluje, že pro zřízení obytné zóny musí být u komunikací chodníky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje Pasport místních komunikací a dopravního 

značení obce Rychnov na Moravě.       

Usnesení č. RNM VIII. 98 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Zpráva finančního výboru 

Předsedající požádal předsedkyni výboru, aby seznámila přítomné s výsledkem kontroly, která byla 

provedena dne 28. června 2019. 

Radka Judová přednesla zprávu z kontroly se závěrem, že při kontrole nebyly shledány žádné 

nesrovnalosti. 

Předsedající požádal přítomné o případná vyjádření. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu finančního výboru.       

Usnesení č. RNM VIII. 99 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍  👍 👍 👍 👍 👍 👍 

 

Zpráva kontrolního výboru 

Předsedající požádal předsedu výboru, aby seznámil přítomné s výsledkem kontroly, která byla 

provedena dne 28. června 2019. 

Miroslav Sekanina přednesl zprávu kontrolního výboru se závěrem, že vše bylo v pořádku. 

Předsedající požádal přítomné o případná vyjádření. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.      

Usnesení č. RNM VIII. 100 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 

Prodej pozemku pro výstavbu RD 

Předsedající předložil zastupitelům návrh na prodej pozemku určeného pro výstavbu RD. Jedná se 

o pozemek par. č. 4237, záměr prodeje pozemku byl zveřejněn od 7. června na úřední desce obce.

Před zasedáním se na tento pozemek našel zájemce, a proto předsedající požádal zastupitele o jejich
vyjádření k prodeji. Pozemek par. č. 4237 - TTP o celkové výměře 3 042m2 který se nachází ve spodní

části obce u domu čp. 103. Cena je stanovena na 7,-/m2, kupující hradí sepsání kupní smlouvy a vklad
smlouvy do katastru, kupující je zavázán vystavět do 3 let na pozemku RD, ve smlouvě bude

předkupní právo obce do doby, než bude dům zkolaudován. O pozemek projevil zájem pan Petr Fingr,

bytem Krasíkov.

Jiný návrh: není 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Hanka Šmídová se ptá, zda předkupní právo je na stejnou 

cenu, jako bude kupní cena pro zájemce. Starosta potvrzuje. 

Návrh usnesení: 

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

porost o celkové výměře 3 042m2 za celkovou cenu 21 294 Kč. Kupující je zavázán na pozemku 

do 3 let vystavět rodinný dům. Obec si vyhrazuje předkupní právo na pozemek do doby 
kolaudace stavby rodinného domu. Kupujícím je Petr Fingr, nar. 1. 10. 1991, bytem Krasíkov 70. 

Kupující hradí sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí.     

Usnesení č. RNM VIII. 101 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. 

Zdenek Špičák informuje o dvou nefunkčních svítidlech VO a ptá se, proč tak dlouho trvá oprava 

propustku u Vondálů. Starosta vysvětluje, že terénní úpravy budou dokončeny v tomto nebo příštím 

týdnu. 

Hana Šmídová informuje o nefungujícím rozhlase na horním konci. Starosta dosud nedostal tuto 

informaci. Podobný problém se řešil nedávno a byl způsoben porostem zasahujícím do vedení 

rozhlasu. 

Hana Šmídová informuje o žádosti ZŠ Třebařov na příspěvek od obce na nákup šatních skříněk 
pro žáky a navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 10 000. Starosta k tomu sděluje, že obec Třebařov 
dostává do svého rozpočtu na žáky z Rychnova kolem 620 000 ročně. O žádosti se podrobněji 
pobavíme v rámci diskusí k rozpočtu. 

Pan Makyňa upozorňuje na nefunkční rozhlas u pošty a ptá se, co se stalo s dopravní značkou 

na zastávce autobusu u kostela. Starosta tipuje na poškození otáčejícím se vozidlem. 

Václav Juda se ještě vrací k příspěvku škole a doporučuje nic nepřispívat. 

Pavel Baroš se ptá na kameru na dětském hřišti. Starosta informuje o záměrech ohledně kamerového 

systému v obci a o problémech se stávajícím dodavatelem. 
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Starosta na závěr informuje o problémech s dodáním auta pro hasiče, protože dodavatel oznámil 

zpoždění dodávky a hrozí nestihnutí termínu pro poskytnutí dotace. 

VIII. Závěr

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 
nejpozději do konce prosince 2019 a poté zasedání zastupitelstva ve 20:26 ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 23. října 2019 

Zapisovatel: dne 

Ověřovatelé: dne 

dne 

Starosta: dne 


