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Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 17. dubna 2020 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 17:05 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 9. 4. 2020 do 17. 4. 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 nejsou žádní občané. 

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: 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 žádosti SAP 

III. Projednání nabídky f. ZOS Rychnov na Moravě 
IV. Různé, diskuse (vklad majetku do DSO, stanovení ceny břemene ČEZ) 
V. Závěr 

Usnesení č. RNM XI. 131 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

II. Projednání žádosti SAP 

Obec obdržela žádost společnosti SAP spol. s r. o. o prominutí smluvní pokuty. Tato společnost dodala 
obci dopravní automobil pro jednotku SDH. Smluvní pokuta byla dle uzavřené smlouvy vyčíslena, 
vyfakturována a započtena ve výši 237 707 Kč. Smluvní pokuta byla uplatněna z důvodu prodlení 
dodávky předmětu plnění o 102 dní. Právní zástupce obce doporučuje smluvní pokutu nepromíjet. 
Předsedající vyzval přítomné k vyjádření. 
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Zdeněk Špičák se ptá, proč firma úhradu pokuty 
nepožaduje u svého dodavatele. Starosta uvádí, že firma se o to pokoušela, ale neuspěla. Od obce byl 
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dodavatel před uzavřením smlouvy informován, že s dodáním podvozků ford 4x4 jsou v poslední době 
problémy. 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě projednalo žádost společnosti S A P spol. s r. o. ze dne 
24. 3. 2020 ohledně prominutí smluvní pokuty za pozdní dodání hasičského vozidla zn. Ford 
Tranzit VIN: WF0HXXTTRHKM31366 a rozhodlo o tom, že smluvní pokutu nepromíjí. 
 

Usnesení č. RNM XI. 132 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

III. Projednání nabídky firmy ZOS Rychnov na Moravě 
Nabídka prodeje pozemků a budovy 
Předsedající předložil zastupitelům nabídku, kterou obdržel od f. ZOS Rychnov na Moravě. Firma 
v současné době pronajímá obci objekt, ve kterém má obec katr, nyní přišla s nabídkou na prodej 
jiného objektu i s přilehlými pozemky. Tuto budovu i pozemky by obec využila pro potřeby katru 
a dřevodílny. Jedná se o budovu na par. č. st. 351/5, část parcely č. 581/2 cca 2385 m2, část parcely 
č. 581/13 cca 2725 m2, část parcely č. 3488/2 cca 9 m2, pozemek par. č. 3488/1 a 581/8. Cena 
nabízeného majetku je za pozemek s budovou 350 Kč/m2, za ostatní pozemky 35 Kč/m2. Obec oproti 
této nabídce nabídne firmě ornou půdu v obdobné hodnotě, přičemž cena je 35 Kč/m2. Celkem se 
jedná o majetek v hodnotě cca 542 115 Kč, přesné vyčíslení bude možné až po vypracování 
geometrického plánu. O náklady na vypracování geometrického plánu se podělí rovnou měrou kupující 
a prodávající. V případě schválení odkupu bude nutné oplocení nově zakoupeného areálu. Oplocení 
zajistí obec a finančně se na tom bude podílet 50 % i f. ZOS.   
Nabídkou se zabýval na své poslední schůzi investiční výbor a doporučuje objekt i pozemky 
za stanovených podmínek koupit. 
Pozemky, které obec nabídne f. ZOS budou zveřejněny na úřední desce obce a o jejich prodeji se 
bude jednat na dalším zasedání, stejně tak se bude na příštím zasedání jednat i o odkupu nabízeného 
majetku f. ZOS. 
Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.  
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Zdeněk Špičák se ptá na stav budovy a upozorňuje 
na nutnost financování oprav budovy a přivedení elektřiny. Radka Judová souhlasí s nákupem objektu, 
ale upozorňuje na činnost firmy ZOS, která odstraňuje porosty a pozemky přeorává. Nechce směňovat 
za pozemky, kde je nějaká zeleň, dřeviny a podobně. Zdeněk Špičák vyjadřuje pochybnosti kvůli 
evidentní nutnosti investic do budovy. Miroslav Sekanina, Josef Henzl, Pavel Baroš a Miroslav Švancara 
se k nákupu vyjádřili souhlasně. 
Návrhy na doplnění: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup nabízeného majetku firmy ZOS Rychnov 
na Moravě a s tím spojený prodej zemědělské půdy ve vlastnictví obce Rychnov na Moravě. 
Pověřuje starostu obce k zajištění geometrického plánu a zveřejnění záměru prodeje vhodných 
pozemků obce.   

Usnesení č. RNM XI. 133 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👐👐 👍👍 👍👍 
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Nabídka prodeje dřevoobráběcích strojů 

Firma ZOS Rychnov na Moravě nabízí obci k prodeji dřevoobráběcí stroje z původní stolárny. Jedná se 
o tři stroje: kombinace protahovačky, srovnávačky a dlabačky, dále spodní fréza s pilou a posledním 
strojem je vertikální pásová pila. Vše za cenu 116 000 Kč. Jedná se o kvalitní stroje, cena je 
adekvátní. Před uzavřením kupní smlouvy bude ověřena funkčnost strojů. 

Vyjádření zastupitelů a přítomných občanů: všichni zastupitelé se vyjádřili kladně k nákupu strojů. 

Návrhy na doplnění: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup dřevoobráběcích strojů od firmy ZOS 
Rychnov na Moravě. Jedná se o kombinaci protahovačky, srovnávačky a dlabačky, spodní frézu 
s pilou a vertikální pásovou pilu v celkové hodnotě 116 000 Kč. Před uzavřením kupní smlouvy 
bude ověřena funkčnost strojů.  

Usnesení č. RNM XI. 134 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
IV. Různé, diskuse 

Vklad nově vybudovaného majetku do DSO SV Moravskotřebovska 
Předsedající požádal zastupitele o schválení vkladu nově vybudovaného majetku na vodovodní síti. Jde 
o novou přípojku, a to pro novostavbu na pozemku par. č. 2355/1. Jedná se o majetek 
v celkové hodnotě 9 308 Kč vč. DPH. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje vklad nově vybudovaného majetku vodovodu, 
do DSO SV Moravskotřebovska. Celková hodnota nového majetku je 9 308 Kč včetně DPH. Obec 
povede dále tento majetek v podrozvaze.     

Usnesení č. RNM XI. 135 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Žádost o stanovení ceny za věcné břemeno pro stavbu trafostanice 
Projekční kancelář MONTPROJEKT zaslala obci žádost o vyjádření a stanovení cen za zřízení věcného 
břemene u stavby „Rychnov na Moravě rek. TS SY_0283“. Předsedající promítl situaci stavby 
a požádal přítomné o vyjádření a stanovení ceny za věcné břemeno. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Zastupitelé se po krátké debatě shodli na cenách 
za zřízení věcného břemene.  

Jiný návrh: není 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě stanovuje ceny na zřízení věcného břemene u stavby 
Rychnov na Moravě rek. TS SY_0283 takto: jednosloupová TS 20 000 Kč, 1x podpěrný bod VN 
5 000 Kč, 3 x kabelová skříň 12 000 Kč, nové kabelové vedení NN cena za bm 500 Kč, venkovní 
vedení VN cena za bm 1 000 Kč.  

Usnesení č. RNM XI. 136 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.  
Předsedající informoval o přidělení dotace na výstavbu chodníků. Dále informoval o stavu projektu 
kanalizace a o schválení přenesení vedení elektřiny z budovy v lokalitě housličky na sloupy, aby mohla 
proběhnout demolice budovy. 

XI. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 
pravděpodobně 11. května a poté zasedání zastupitelstva v 18:12 ukončil. 
 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. dubna 2020 

 
 
Zapisovatel:       dne      
 

 
Ověřovatelé:        dne      
 

 
       dne      

 

 
Starosta:        dne       
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