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Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 7. května 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 30. 4. 2020 do 7. 5. 2020.  Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (Miroslav Švancara a Pavel Baroš omluveni), takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomni nejsou žádní občané. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Zdeňka Špičáka a Radku Judovou, zapisovatelem Petra Švehlu. 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce. 
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Návrhy na doplnění: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 
 

I. Seznámení a schválení programu zasedání 
II. Prodej a nákup pozemků 

III. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2019 
IV. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2019 
V. Rozhodnutí o výběru dodavatele stavby chodníků 

VI. Informace investičního výboru 
VII. Plnění rozpočtu obce 2020 

VIII. Různé, Diskuse 
IX. Závěr 

 

Usnesení č. RNM XII. 137 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

II. Prodej a nákup pozemků 

Předsedající předložil návrh na prodej pozemků dle zveřejněného záměru prodeje na úřední desce 
obce. Jedná se o pozemky: 

• par. č. 4237 – TTP o výměře 3 042 m2 – pozemek je určen k výstavbě rodinného domu, 
• par. č. 4134 – ostatní plocha o výměře 632 m2, 
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• pozemky pro směnu s firmou ZOS Rychnov na Moravě s.r.o.  

Dále návrh na nákup pozemků: 

• par. č. 3825 – TTP o výměře 291 m2 a 
• nákup pozemku a stavby od f. ZOS Rychnov na Moravě. 

Prodej pozemku par. č. 4237  
Pozemek určen k výstavbě RD, v minulosti schválen jeho prodej, kupující si ale nákup rozmyslel a je 
tedy znovu nabízen k prodeji. O pozemek má zájem Robert Ježek, r. č. 861031/4229, bydliště Krokova 
614/50B, Brno, 61 500. Cena pozemku je 7 Kč/m2, ve smlouvě bude zřízeno předkupní právo obce, 
kupující hradí sepsání smlouvy a vklad do KN. 
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Hanka Šmídová se ptá, proč už není v kupní smlouvě lhůta 
pro zahájení výstavby. Starosta informuje, že lhůta byla ze smlouvy vyškrtnuta právníkem, protože její 
dodržení není právně vymahatelné. 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 4237 – trvalý travní 
porost o výměře 3 042 m2 v katastrálním území obce Rychnov na Moravě. Pozemek je určen 
k výstavbě rodinného domu. Kupní cena je 21 294 Kč, kupující hradí kromě ceny pozemku 
i sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí. Ve smlouvě bude zřízeno předkupní 
právo obce Rychnov na Moravě. Kupujícím je Robert Ježek, narozený 31. 10. 1986, bydliště 
Krokova 614/50B, Brno, 61 500. 

Usnesení č. RNM XII. 138 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

 

Prodej pozemku par. č. 4134 
Jedná se o pozemek v oplocené zahradě. O pozemek projevil zájem uživatel pozemku František Ježek 
bytem Rychnov na Moravě 25. Cena pozemku je 7 Kč/m2.  
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 4134 – ostatní plocha 
– o výměře 632 m2 v katastrálním území obce Rychnov na Moravě. Kupní cena je 4 424 Kč. 
Kupujícím je František Ježek, narozený 1. 10. 1949, bytem Rychnov na Moravě 25. 

Usnesení č. RNM XII. 139 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

 

Prodej pozemků par. č. 6059, 6058 a 6057 
Uvedené pozemky jsou navrženy pro směnu s firmou ZOS Rychnov na Moravě. Pozemek 6058 – orná 
půda o výměře 2003 m2, pozemek 6059 – orná půda o výměře 12 188 m2 a část pozemku par. 
č. 6057 – orná půda o výměře 1 133 m2. Tato část vznikne na základě geometrického plánu. Celková 
cena pozemků je 546 840 Kč. Kupující hradí vklad do katastru nemovitostí.  
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Radka Judová se ptá, kde se pozemky nachází. Starosta 
ukazuje v mapě, že jsou pozemky nedaleko mysliveckého rybníka. 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 



Obec Rychnov na Moravě                 7. května 2020 

Strana 3 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 6058 – orná půda – 
o výměře 2003 m2, pozemek par. č. 6059 – orná půda – o výměře 12 488 m2 a část pozemku 
par. č. 6057 – orná půda –, která bude oddělena geometrickým plánem, o výměře 1 133 m2, vše 
v katastrální území obce Rychnov na Moravě. Kupní cena je 546 840 Kč. Kupujícím je ZOS 
Rychnov na Moravě s.r.o., IČO: 47455624. 

Usnesení č. RNM XII. 140 bylo schváleno. Pro 6, proti 0, zdrželi se 1. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👐👐  👍👍 

 

Nákup pozemku par. č. 3825 
Nákup pozemku 3825 – TTP – o výměře 291 m2. Pozemek je u hlavní silnice a obec jej využije při další 
etapě výstavby chodníků.  
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemku par. č. 3825 – trvalý travní – 
porost o výměře 291 m2 v katastrální území obce Rychnov na Moravě. Kupní cena je 2 037 Kč. 
Prodávajícím je Jana Ježková, Rychnov na Moravě 25. 

Usnesení č. RNM XII. 141 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

 
Nákup pozemku par. č. 581/2 a pozemku se stavbou 351/5 

Nákup pozemků a stavby od firmy ZOS Rychnov na Moravě byl projednán na minulém zasedání. 
Geometrickým plánem č. 818-64/2020 byl oddělen kupovaný pozemek 581/2 o výměře 6 404 m2. 
Předmětem koupě je i stavební pozemek s budovou o výměře 922 m2. Celková kupní cena je 
546 840 Kč.  
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Hanka Šmídová se ptá na vlastníky menších parcel v okolí 
kupovaného pozemku. Jde o pozemky ve vlastnictví státu. 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemku vzniklého na základě 
geometrického plánu 818-64/2020 par. č.  581/2 – ostatní plocha – o výměře 6 404 m2 
a st. pozemek par. č. 351/5 o výměře 922 m2 jehož součástí je stavba bez čp. vše v katastrální 
území obce Rychnov na Moravě. Kupní cena je stanovena na 35 Kč/m2 u pozemků a cena za 
stavbu je 290 430 Kč. Celková kupní cena je 546 840 Kč. Prodávajícím je ZOS Rychnov na 
Moravě s.r.o., IČO: 47455624. 

Usnesení č. RNM XII. 142 bylo schváleno. Pro 6, proti 0, zdrželi se 1. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👐👐  👍👍 

 

III. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2019 
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Předsedající předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní závěrky obce za rok 2019 
a dále byl předložen závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. 
Všechny dokumenty byly zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku hospodaření 
obce za rok 2019 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 2019 s celkovými příjmy 16 388 275,01 Kč a výdaji v celkové výši 
16 372 200,69 Kč, tedy s přebytkem 16 074,32 Kč. Z přebytku byla hrazena splátka dlouhodobého 
úvěru. Obec v roce 2019 poskytla příspěvky ze svého rozpočtu v celkové výši 625 036 Kč. Na dotacích 
získala obec v roce 2019 příspěvky v celkové výši 556 129 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zastupitelstvo musí též projednat a schválit hospodářský výsledek obce za rok 2019. Obec hospodařila 
se ziskem, výsledek hospodaření je 2 667 592,77 Kč a starosta navrhuje jeho převod na účet 432. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 
2019 bez výhrad.  

Usnesení č. RNM XII. 143 bylo schváleno. Pro 7, 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. 2019. 

Usnesení č. RNM XII. 144 bylo schváleno. Pro 7, 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 2019 ve výši 
2 667 592,77 Kč a jeho převod na účet 432.  

Usnesení č. RNM XII. 145 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

 
IV. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2019 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace a 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2019.  
Příspěvková organizace vykázala za rok 2019 hospodářský výsledek se ziskem 3 522,80 Kč. Tento 
přebytek navrhuje ředitelka mateřské školy převézt do rezervního fondu MŠ. V příspěvkové organizaci 
byla zřizovatelem provedena finanční kontrola. Touto 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 obecním úřadě. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace MŠ Rychnov na Moravě za rok 2019. Zisk z hospodaření ve výši 
3 522,80 Kč bude přesunut do rezervního fondu MŠ.   

Usnesení č. RNM XII. 146 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

 
V. Rozhodnutí o výběru dodavatele stavby chodníků 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení zakázky malého rozsahu na výstavbu 
chodníků v obci. Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele a nabídky byly otevřeny 
a vyhodnoceny dne 21. dubna 2020. Nabídku podala jen jedna firma, a protože splňuje všechny 
požadavky, komise doporučuje přidělení zakázky této firmě. Nabídka firmy EVT Stavby s.r.o. je ve výši 
13 999 995 Kč bez DPH.  
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: Zdeněk Špičák se ptá na délku chodníků a jejich umístění. 
Starosta vysvětluje, kam až chodníky povedou, a že je záměr naprojektovat ještě třetí etapu 
s dovedením chodníků až na konce obce. 

Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení 
zakázky „Chodníky Rychnov na Moravě – etapa II. V jižní a severní části obce“ dodavateli EVT 
Stavby s.r.o. IČ: 25260766. Nabídková cena je 13 999 995 Kč bez DPH.  

Usnesení č. RNM XII. 147 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

 
VI. Informace investičního výboru 

Autorský dozor, technický dozor a koordinátor BOZP 
Předsedající seznámil přítomné s nabídkami na výkon dozorů nutných při výstavbě chodníků. Jedná se 
o autorský dozor projektanta, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Na tyto služby byla 
provedena poptávka, celkem jsme obdrželi 5 nabídek. Nabídkami se zabýval investiční výbor, který 
doporučuje zastupitelstvu schválit nabídku od projekční kanceláře OPTIMA Vysoké Mýto, která podala 
nejnižší nabídku. 
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na autorský 
dozor, technický dozor a koordinátora BOZP stavby chodníků. Cena autorského a technického 
dozoru je 128 000 Kč bez DPH a za koordinátora BOZP 4 000 kč bez DPH za každý měsíc, 
ve kterém budou prováděny stavební práce. Smlouva bude uzavřena se společností Optima, spol. 
s r. o., IČ: 15030709. 

Usnesení č. RNM XII. 148 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

 



Obec Rychnov na Moravě                 7. května 2020 

Strana 6 

VII. Plnění rozpočtu obce v roce 2020 

Ke konci dubna probíhalo plnění rozpočtu obce dle očekávání. Výdajová část rozpočtu je závislá hlavně 
na investičních akcích, které se teprve připravují. Vzhledem k současné situaci lze očekávat snížení 
daňových příjmů obce. V současné době analyzujeme možné dopady na rozpočet obce a případnou 
změnu rozpočtu připravíme na další zasedání. 

IV. Různé, diskuse 

Nákup frézy na výrobu kulatiny 
Starosta informoval o záměru nákupu použité frézy od společnosti z Rakouska. Předseda investičního 
výboru informoval o průzkumu nabídek použitých fréz na internetu, o nabízených typech, jejich 
parametrech a jejich cenách. Dále informoval o nabídce konkrétní použité frézy Bezner od firmy VKM 
Trade GmbH z Rakouska. 
Zdeněk Špičák doporučuje zjistit u nějaké firmy, která podobný typ stroje provozuje, něco o daném 
stroji a co dalšího k němu bude potřeba. Starosta informuje, co zjistil o samotné výrobě frézované 
kulatiny a ukázal příklady výrobků, které je možné z kulatiny vyrábět. Ostatní zastupitelé se vyjádřili 
kladně k nákupu stroje. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup použité frézy na slabou kulatinu 
v hodnotě do 500 000 Kč a pověřuje starostu obce zajištěním nákupu. 

Usnesení č. RNM XII. 149 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

 
Věcná břemena ČEZ 
Starosta informoval o reakci na cenu za věcná břemena, kterou obec požaduje od firmy ČEZ. ČEZ 
navrhuje nižší cenu než obcí požadovanou. Starosta si od ČEZu vyžádal informace o ochranných 
pásmech v souvislosti s věcnými břemeny. 

Diskuse 
Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. Zdenek Špičák se dotazuje na stav 
projektu nových bytů v podkroví domu č.p. 55, který už byl jednou nadstavován. Starosta uvádí, že se 
čeká na studii projektanta a že bude proveden statický posudek. 

Radka Judová se ptá, zda vzhledem k současné situaci proběhne akce Otevírání koupaliště. Starosta 
uvádí, které akce byly kvůli pandemii zrušeny, a že otevírání koupaliště spíše nebude. Šlapák má taky 
návštěvnost nad 100 lidí, takže nejspíš taky nebude. 

Hanka Šmídová chválí akci Korodějnice. 

XI. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 
nejpozději do konce července a poté zasedání zastupitelstva v 19:00 ukončil. 
 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 7. května 2020 
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Zapisovatel:       dne      
 
 
Ověřovatelé:        dne      
 

 
       dne      

 

 
Starosta:        dne       
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Výpis usnesení z 12. zasedání zastupitelstva  
obce Rychnov na Moravě konaného dne 7. května 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 30. 4. 2020 do 7. 5. 2020.  Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (Miroslav Švancara a Pavel Baroš omluveni), takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomni nejsou žádní občané. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Zdeňka Špičáka a Radku Judovou, zapisovatelem Petra Švehlu. 

 

 
III. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2019 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 
2019 bez výhrad.  

Usnesení č. RNM XII. 143 bylo schváleno. Pro 7, 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. 2019. 

Usnesení č. RNM XII. 144 bylo schváleno. Pro 7, 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 2019 ve výši 
2 667 592,77 Kč a jeho převod na účet 432.  

Usnesení č. RNM XII. 145 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 
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IV. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2019 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace MŠ Rychnov na Moravě za rok 2019. Zisk z hospodaření ve výši 
3 522,80 Kč bude přesunut do rezervního fondu MŠ.   

Usnesení č. RNM XII. 146 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍  👍👍 

 

 
 

 
Milan Hána 

Starosta obce 
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