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Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 17. února 2020 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 19:02 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 10. 2. 2020 do 17. 2. 2020.  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). 

Přítomni jsou 4 občané. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Zdeňka Špičáka a Pavla Baroše, 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 zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 
 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 
II. Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019 
III. Smluvní vztahy (prodej pozemků, knihovna, plynárny, ČEZ) 
IV. Výběr dodavatele fitness prvků 
V. Různé, diskuse (investiční, finanční a kontrolní výbor) 
VI. Závěr 

Usnesení č. RNM X. 117 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

II. Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019 

Předsedající požádal předsedkyni inventarizační komise, aby seznámila přítomné s průběhem a 
výsledkem inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019. Tato zpráva bude součástí zápisu ze zasedání. 

Hana Šmídová přednesla zprávu inventarizační komise. 
Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje inventarizaci majetku obce Rychnov na Moravě 
k 31. 12. 2019. Inventarizací nebyl zjištěn rozdíl. 

Usnesení č. RNM X. 118 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 prodeje obecních pozemků určených pro výstavbu RD, jedná 
se o pozemky par. č. 2034/2, 2018/1 a 4142.  

Pozemek par. č. 2034/2 - trvalý travní porost o celkové výměře 3 098 m2 

O tento pozemek projevila zájem Lucie Musilová, bytem Jakubovice 84, Dolní Čermná. 
Dle zveřejněného záměru prodeje se jedná o pozemek pro výstavbu RD za zvýhodněnou cenu 
7 Kč/m2, přičemž má kupující povinnost na pozemku do 3 let postavit RD. Obec bude mít ve smlouvě 
předkupní právo na pozemek pro případ, že kupující nesplní podmínku výstavby RD. Kupující hradí 
kromě kupní ceny i sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. 

Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 2034/2 - trvalý travní 
porost, v katastrálním území a obci Rychnov na Moravě. Kupujícím je Lucie Musilová, narozená 
19. 9. 1991, bytem Jakubovice 84. Cena pozemku je 21 686 Kč. Kupující kromě ceny pozemku 
hradí sepsání kupní smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Ve smlouvě bude zřízeno 
předkupní právo obce.  

Usnesení č. RNM X. 119 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Pozemek par. č. 2018/1 a pozemek par. č. 4142  

Na uvedené pozemky určené k výstavbě má sice obec zájemce, ale po zveřejnění záměru prodeje 
se proti prodeji vyjádřil zastupitel Miroslav Sekanina, který namítá prodej těchto pozemků. Pozemek 
2018/1 využívá dlouhodobě jako pastvu pro koně a domnívá se, že pozemek není pro výstavbu 
vhodný díky své svahovitosti, pozemek 4142 nemá přístupovou cestu, kterou by obec musela zřídit 
včetně přemostění potoku, což by bylo z jeho pohledu neekonomické. 

Námitkami proti prodeji se zabýval investiční výbor, výsledkem jednání je tento návrh. Obec bude 
v rámci komplexních pozemkových úprav usilovat o získání orné půdy za statkem č.p. 153 pro budoucí 
směnu za budovu a pozemky užívané Stájí 2M v sousedství státního pozemku par. č. 6246/1 určeného 
k výstavbě RD. Na základě této dohody se obecní pozemek 2018/1 stáhne z nabídky. Pozemek 
par. č. 4142 bude také stažen z nabídky. 

Návrhy na doplnění: žádné 
Vyjádření zastupitelů a přítomných občanů: všichni zastupitelé vyjádřili svůj názor na tuto situaci. 

Předsedající přednesl návrh usnesení o stažení pozemků 2018/1 a 4142 z prodeje. 

Milan Hána
Zvýraznění

Milan Hána
Zvýraznění

Milan Hána
Zvýraznění

Milan Hána
Zvýraznění

Milan Hána
Zvýraznění

Milan Hána
Zvýraznění

Milan Hána
Zvýraznění

Milan Hána
Zvýraznění
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje stažení pozemků par. č. 2018/1 a 4142 
určených k výstavbě RD z prodeje a souhlasí s tím, že tyto pozemky nebudou nabízeny k prodeji.  

Usnesení č. RNM X. 120 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Nákup pozemků 1955/2 a 2018/3 
Investiční výbor doporučuje zastupitelstvu nákup pozemků ve vlastnictví paní Smolíkové, které jsou 
územním plánem určeny k výstavbě, a v budoucnu by mohlo dojít k jejich zastavění. Výkupní cenu 
těchto pozemků doporučujeme ve výši 30 Kč/m2. 
Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření přítomných zastupitelů a občanů: všichni zastupitelé se vyjádřili kladně k záměru nákupu 
pozemků. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k jednání o nákupu pozemků 
par. č. 1955/2 a 2018/3 v katastrálním území a obci Rychnov na Moravě. Kupní cena je 
stanovena na 30 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu kupních smluv na uvedené 
pozemky. 

Usnesení č. RNM X. 121 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Knihovna 

Předsedající předložil návrh smlouvy na sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Pardubice, pro naši knihovnu zajišťuje knihovna Svitavy. Obec se každoročně 
zapojuje do tohoto projektu, jde o příspěvek ve výši 2 Kč / na obyvatele. Naše obec měla k 1. 1. 2020 
624 obyvatel. 
Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření přítomných zastupitelů a občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy na sdružování prostředků 
na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice pro rok 2020. Příspěvek obce 
bude činit částku 2 Kč za 1 obyvatele, počítáno k 1. 1. 2020. 

Usnesení č. RNM X. 122 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Plynárny 

Předsedající předložil návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. Smlouva je pro zřízení přípojek na parcely 
v lokalitě Housličky. Obec bude hradit vybudování sítě, plynárny budou platit nájemné za užívání.  
Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření zastupitelů a přítomných občanů: proběhla krátká debata mezi zastupiteli o nevýhodnosti 
smlouvy. 

Milan Hána
Zvýraznění
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy 
č. 9419003196/2020/4000227423 uzavřenou se společností GasNet, s.r.o. zastoupenou 
společností GridServices, s.r.o. 

Usnesení č. RNM X. 123 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
ČEZ 

Předsedající požádal zastupitele o souhlas s uzavřením všech potřebných smluv se společností ČEZ 
týkající se lokality Housličky. Jedná se o smlouvy na připojení odběrných míst, smlouvy týkající se 
demolice budovy č.p. 147 a případně další nutné smlouvy se společností ČEZ. Důvodem je urychlení 
uzavírání těchto smluv a tím i realizace této lokality.  
Návrhy na doplnění: nejsou 
Vyjádření přítomných zastupitelů a občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje starostu obce k uzavření potřebných smluv se 
společností ČEZ, které se budou týkat nově vznikající lokality pro výstavbu na pozemcích 
par. č. 5640/1, 5640/2, 5641, 717/2, st. 196 a 718. 

Usnesení č. RNM X. 124 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
IV. Výběr dodavatele fitness prvků 

Předsedající seznámil přítomné s doporučením investičního výboru k nákupu fitness prvků. Investiční 
výbor provedl průzkum trhu a požádal tři dodavatele o zaslání nabídky na dodávku fitness prvků. 
Nabídka byla zaslána od společností BONITA, HŘIŠTĚ 8D a COLMEX. Nejvýhodnější nabídku podala 
společnost COLMEX, která nabízí 11 fitness stanovišť s 12 cvičebními prvky za celkovou cenu 
293 463 Kč.  

Jiný návrh: není 
Stanovisko přítomných zastupitelů a občanů: Pavel Baroš - dotaz na výši dotace: 110 000 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje dodavatele fitness prvků na dětské hřiště 
a do areálu koupaliště, a to společnost COLMEX s.r.o. Zakoupeno a instalováno bude 11 fitness 
stanovišť s 12 cvičebními prvky za celkovou cenu 293 463 Kč. 

Usnesení č. RNM X. 125 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
V. Různé, diskuse 

Zpráva investičního výboru 
Informace o zájmu spolků zatím o sázení stromků: tenis, hasiči, myslivci. 
Informace o dodání automobilu jednotce SDH. Ještě bude dodána pojistka na nezávislé topení, budou 
vyměněny SPZ, auto bude zaregistrováno do IZS, bude sjednáno havarijní pojištění, dodavatel dodal 
fakturu na auto, dodavateli bude zaslána faktura na penále 237 tisíc a zaplacena bude částka bez 
penále, obě faktury půjdou na GŘ a na kraj. 
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Využití penále za pozdní dodání auta na rekonstrukci elektroinstalace kiosku na koupališti. 

Informace o záměru investovat do kamer na hasičárnu (hlídání hřiště) plus internet do hasičárny, další 
kamera se plánuje na koupaliště a dvě nové kamery do kostelní věže (je třeba dořešit přípojku 
internetu s firmou Omegatech). 
Chodníky - Nabídka administrace zadávacího řízení od Ingeniring Krkonoše a.s. ve třech variantách 
lišících se délkou a cenou za 45, 60 nebo 79 tisíc bez DPH. 

Doporučení zastupitelstvu: Administraci zadávacího řízení na chodníky zadat firmě Ingeniring Krkonoše 
a.s. nejlevnější variantu za 45 000 bez DPH a to hned, nečekat na schválení dotace. 
Ubytovna - místostarostka zajistí vypracování kalkulace na nové vybavení pokojů, návrh předloží 
investičnímu výboru a rozhodnutí o investici by bylo až na dalším zastupitelstvu. 
Hlásiče - vybavíme ubytovnu požárními hlásiči kvůli zvýšení bezpečnosti a kvůli kouření některých 
ubytovaných. 
Kanalizace - máme vysoutěženou projektantku na dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí 
dokumentaci kanalizace, bude uzavřena smlouva. 
Stavební úřad ještě nedokončil územní řízení kvůli třem zemřelým účastníkům, kde se čekalo na 
ukončení dědického řízení. 

Návrhy investičního výboru: 
Rekonstrukce elektroinstalace kiosku na koupališti. Předpokládaná investice v kiosku 153 tisíc 
Kč. Dle potřeby bude vyměněn i přívodní kabel. Přesná cena není zatím známa. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje rekonstrukci elektroinstalace kiosku koupaliště, 
v případě potřeby i přívodního kabelu.  

Usnesení č. RNM IX. 126 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Výběr dodavatele stavby chodníků. Administraci zadávacího řízení na chodníky zadat firmě 
Ingeniring Krkonoše a.s. nejlevnější variantu za 45 000 bez DPH. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy se společností INGENIRING 
KRKONOŠE, a.s. na administraci zadávacího řízení pro stavbu chodníků. Řízení bude vedeno 
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení (ZPŘ), za cenu 45 000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. RNM IX. 127 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na dokumentaci pro kanalizaci. 

Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu obce rozhodnout o přidělení zakázky firmě LK Projekt 
s.r.o., která splňuje stanovené předpoklady a jejíž nabídka byla nejnižší. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko přítomných zastupitelů a občanů: žádné 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 
na zhotovitele projektové dokumentace DSP a DPS „Splašková kanalizace a ČOV, pro obec 
Rychnov na Moravě“ se společností LK PROJEKT s.r.o. Cena díla je 675 240 Kč bez DPH. 

Usnesení č. RNM X. 128 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Zpráva finančního a kontrolního výboru 

Předsedající požádal předsedy výborů, aby seznámili přítomné s výsledky svých posledních kontrol. 

Jako první vyzval předsedkyni finančního výboru, která přednesla svoji zprávu. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

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

Usnesení č. RNM X. 129 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Poté vyzval předsedu kontrolního výboru, který přednesl svoji zprávu. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

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

Usnesení č. RNM X. 130 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. 
Zdenek Špičák se ptá, kdy dojde k opravě dvou světel veřejného osvětlení na dolním konci obce. 
Starosta vysvětlil, že se během ledna nepodařilo zajistit firmu na opravu, světla nakoupená máme. 
Oprava bude provedena, jakmile bude lepší počasí. 
Radka Judová informuje o nabídce darování dětských knih do obecní knihovny a ptá se, zda je možné 
dar přijmout. Starosta informuje, že je to na posouzení paní knihovnice a pokud bude možno tak je 
zařadíme. 
Pan Švancara se ptá na vzrostlé smrky na pozemku Bílkových, zda bude možné je skácet, protože 
Švancarům stíní. Starosta informuje, že obec skácení povolí, ale záleží na dohodě s vlastníkem 
pozemku. 
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XI. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 
nejpozději do konce dubna 2020, a poté zasedání zastupitelstva ve 20:31 ukončil. 
 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) zpráva o inventarizaci 

3) zpráva finančního a kontrolního výboru 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 
 

Zapisovatel:       dne      
 
 
Ověřovatelé:        dne      
 

 
       dne      

 

 
Starosta:        dne       
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