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Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 9. prosince 2019 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 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 2. 12. 2019 do 9. 12. 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 Radku Judovou a Josefa Henzla, 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:  
Vyjádření přítomných občanů:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 
 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 
II. Úprava rozpočtu obce 
III. Smluvní vztahy (ČEZ, Technické služby, Povodí) 
IV. Stanovení výše stočného pro rok 2020 u domů dotčených stočným 
V. Informace o výši vodného pro rok 2020 
VI. Obecně závazné vyhlášky obce o poplatcích 
VII. Zpráva kulturního výboru obce 
VIII. Projednání a schválení střednědobého výhledu obce a MŠ 
IX. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2020 
X. Různé, diskuse (příprava inventarizace, dílčí přezkum hospodaření obce, cena 

palivového dřeva) 
XI. Závěr 

 

Usnesení č. RNM IX. 102 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
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II. Úprava rozpočtu obce 

Předsedající předložil návrh úpravy rozpočtu obce pro rok 2019 - snížení příjmů o 570 090 Kč. 
U výdajové části snížení o 831 700 Kč. Změny jsou navrženy dle skutečností k 30. listopadu. Poslední 
úpravu rozpočtu roku 2019 provede starosta obce ve své kompetenci k 31. prosinci, bude se jednat o 
konečnou úpravu dle skutečného toku finančních prostředků. O RZ budou zastupitelé informováni.  

Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce pro rok 2019, 
prostřednictvím RZ 5/2019 se snižují příjmy o 570 090 Kč a výdaje o 831 700 Kč. Podrobný rozpis 
RZ 5/2019 je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. RNM IX. 103 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

III. Smluvní vztahy 
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných 
elektrických zařízení k distribuční soustavě, jedná se zasíťování nově budovaných stavebních parcel u 
housliček, kde bude 6 stavebních parcel a jedno odběrné místo pro ČOV. Dále pak návrh nájemní 
smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s. p., tato smlouva je 
nutná pro realizaci nových vodovodních přípojek na spodním konci obce. Další smlouvou je dodatek ke 
smlouvě s Technickými službami Moravská Třebová na svoz a likvidaci KO v roce 2020, zde dochází ke 
změně ve výpočtu placené částky. Nově bude obec hradit paušálně svoz odpadu a každý měsíc uložení 
odpadu na skládku dle skutečně odvezeného množství odpadu. 
1.  
Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy č. 19_SOBS01_4121590552, 
uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Rychnov na Moravě. 

Usnesení č. RNM IX. 104 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
2.  

Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti č. /2019-SML/717/2659-19/N/Ru, kde pronajímatel či budoucí 
povinný je Povodí Moravy, s.p. 

Usnesení č. RNM IX. 105 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
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3.  
Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření přítomných občanů: žádné 

18:21 se na zasedání dostavili 3 čerti a zasedli mezi občany. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření dodatku č. 4 smlouvy o provádění 
sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu, uzavřené s Technickými službami Moravská 
Třebová dne 28. 12. 2015. 

Usnesení č. RNM IX. 106 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
IV. Stanovení výše stočného pro rok 2020 u domů dotčených stočným 
Předsedající seznámil přítomné s tím, že stočné je vybíráno za likvidaci odpadních vod na byt. domě 
č.p. 55 a od nájemníků a subjektů napojených na ČOV u byt. domu č.p. 219. Předsedající navrhnul 
ponechat cenu ve výši 39,-Kč/m3, jako v roce 2019. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši stočného na rok 2020 pro bytový dům čp. 55 
a pro nájemníky bytových domů čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV ve výši 39,- Kč/m3. 

Usnesení č. RNM IX. 107 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
V. Informace o výši vodného pro rok 2020 
Předsedající sdělil přítomným cenu vodného pro rok 2020, členská schůze svazku schválila cenu 
vodného pro rok 2020 a to od 1. 1. 47,68 vč. DPH a od 1. 5. vlivem snížení sazby DPH bude cena 
45,60 vč. DPH (v letošním roce je cena 45,60 vč. DPH). 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
VI. Obecně závazné vyhlášky obce o poplatcích 
Předsedající předložil návrhy obecně závazných vyhlášek, které je nutné vydat z důvodu novelizace 
zákona. Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku obce Rychnov na Moravě č. 1/2020, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a Obecně závaznou vyhlášku obce Rychnov na Moravě č. 2/2020, 
o místním poplatku ze psů.  
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Rychnov 
na Moravě č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
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Usnesení č. RNM IX. 108 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Rychnov 
na Moravě č. 2/2020, o místním poplatku ze psů. 

Usnesení č. RNM IX. 109 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Dále požádal předsedající zastupitele o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství. Jedná se o vyhlášku, která zpoplatňuje využití veřejných 
prostranství k prodeji. Vzhledem k zákazu podomního prodeje v obci, není tato vyhláška potřeba. 
Prodejci, kteří v naší obci požádají o prodej zboží, se vždy hlásí na obci a žádají o hlášení rozhlasem, 
takže poplatek můžeme vybírat za hlášení. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Rychnov na Moravě 
č. 3/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Usnesení č. RNM IX. 110 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

VII. Zpráva kulturního výboru obce 
Předsedající požádal předsedkyni kulturního výboru obce, aby seznámila přítomné s činností výboru 
v roce 2019. 
Předsedkyně kulturního výboru Hanka Šmídová přednesla zprávu o činnosti kulturního výboru 
s výčtem všech osmnácti v tomto roce konaných akcí. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: čert Petr Svoboda poděkoval za činnost kulturního 
výboru. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu o činnosti kulturního výboru obce 
za rok 2019. 

Usnesení č. RNM IX. 111 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

18:40 čerti opustili zasedání.  
VIII. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ 
Předsedající předložil zastupitelům k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce, který je 
sestaven na roky 2021 a 2022, tento výhled počítá i s výdaji na výstavbu kanalizace. Střednědobý 
výhled rozpočtu se bude každý rok aktualizovat a musí být schválen na dva roky následující po 
schvalovaném rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu nově sestavuje i příspěvková organizace, proto 
je předložen i tento návrh výhledu, ten je sestaven také na roky 2021 a 2022. 
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Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Rychnov 
na Moravě na roky 2021 a 2022. 

Usnesení č. RNM IX. 112 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje střednědobý výhled rozpočtu PO Mateřská 
škola Rychnov na Moravě na roky 2021 a 2022. 

Usnesení č. RNM IX. 113 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
IX. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2020 

Rozpočet MŠ 
Předsedající předložil návrh rozpočtu MŠ pro rok 2020, který musí zastupitelstvo obce jakožto 
zřizovatel schválit. Předložen je návrh rozpočtu, který počítá s přebytkem ve výši 4 tis. Kč. Návrh 
rozpočtu byl zveřejněn dle zákonných požadavků. Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přebytkový rozpočet PO Mateřská škola 
Rychnov na Moravě pro rok 2020. 

Usnesení č. RNM IX. 115 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Rozpočet obce 
Předsedající předložil návrh rozpočtu Obce pro rok 2020, tak jak byl zveřejněn na úředních deskách 
obce. Rozpočet je sestaven dle metodiky MF a je členěn dle položek rozpočtu (účel prostředků), v 
minulosti býval členěný dle oddílu (dle středisek). Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek 
rozpočtu obce a splátka úvěru je kryto z prostředků z minulých let. Návrh rozpočtu počítá s příjmy ve 
výši 16 742 000 Kč a výdaji ve výši 19 135 800 Kč, splátka úvěru je ve výši 346 800 Kč. Předsedající 
seznámil přítomné s podrobným členěním rozpočtu a pořádal přítomné o jejich vyjádření. 
18:57 dorazil Karas, Lukyn a Petr Svoboda (odmaskovaní čerti). 
 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
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 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje schodkový rozpočet obce Rychnov na Moravě 
pro rok 2020. Celkové příjmy ve výši 16 742 tis. Kč a výdaji ve výši 19 135,80 tis. Kč. Schodek 
rozpočtu obce je kryt z prostředků z minulých let. 

Usnesení č. RNM IX. 114 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

X. Různé, diskuse

Příprava inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019
Předsedající seznámil přítomné s postupem přípravy inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019. Hlavní 
inventarizační komisi bude tvořit, účetní obce, referentka obce a třetí členkou bude místostarostka 
obce, dílčí inventarizační komisi budou tvořit zaměstnanci obce a starosta a místostarosta obce.    
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2019 

Předsedající informoval přítomné o provedené kontrole hospodaření obce v roce 2019, kontrolu 
provedli zaměstnankyně Krajského úřadu Pardubického kraje. Výsledkem kontroly bylo konstatování, 
že nebyly shledány chyby ani nedostatky. 

Cena palivového dříví 
Předsedající požádal přítomné o vyjádření k možnosti zvýšení ceny palivového dříví. Předsedající 
navrhuje cenu dřeva zvýšit na hodnotu nákladů na jeho výrobu a nepřipočítávat dopravu. 
Jiný návrh: 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Radka souhlasí s nárůstem prodejní ceny na hodnotu 
nákladů. Mirek se ptá, proč cenu zvyšovat, když cena za dřevo kvůli kůrovci obecně klesá. Starosta 
vysvětluje, že klesá cena dřeva na pilu. U palivového dřeva obec dřevo prodává pod výrobními 
náklady. Pavel Baroš souhlasí s cenou ve výši nákladů. Hana Šmídová souhlasí s navýšením, aby se 
pokryly náklady. Pepa Henzl by cenu upravil. Zdenek Špičák souhlasí s navýšením ceny. Mirek Švancara 
taky souhlasí. Petr Švehla souhlasí s cenou ve výši nákladů. Starosta ještě vysvětluje, že obec cenu 
stanovuje za metr kubický a že provádí přesné měření množství dřeva. Vašek Juda se přiklání k názoru 
Hanky Šmídové, že obec nemá palivové dřevo dotovat. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje cenu palivového dříví na rok 2020. Jehličnaté 
palivové dřevo za cenu 750 Kč vč. DPH, listnaté za 1 000 vč. DPH, vše za 1m3. 

Usnesení č. RNM IX. 116 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 
Mira Sekanina se ptá, zda má obec kamerový systém na návsi a vyjadřuje obavu ze zcizení tohoto 
systému. Obec má v betlému umístěnou fotopast. Jejímu zcizení asi na sto procent zabránit 
nemůžeme. 
Paní Honsová předává námět od občanů znovu projednat problematiku autobusové dopravy přes 
obec. V novém jízdním řádu žádné změny nejsou. Upozorňuje na prázdninový autobus, který jede 
příliš brzy pro lidi jedoucí z ranní směny. Starosta předal slovo Hance Šmídové, která to měla na 
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starosti. Hanka informuje o výsledku elektronické komunikace s krajem, kdy byla informována, že 
obec si musí pro ni vyhovující autobus zaplatit. 

XI. Závěr

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem klidné prožití svátků vánočních, hodně 
úspěchů do nového roku, pozval je na společné posezení po ukončení zasedání a sdělil, že další 
zasedání se bude konat dle potřeby, nejpozději do konce února 2020, a poté zasedání zastupitelstva 
v 19:32 ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina
2) RZ 5/2019

3) zpráva kulturního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 

Zapisovatel: dne 

Ověřovatelé: dne 

dne 

Starosta: dne 
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