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Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 27. července 2020 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 19:05 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 20. 7. 2020 do 27. 7. 2020.  Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 5 členů zastupitelstva (Radka Judová, Josef Henzl, Miroslav Sekanina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a Zdeněk Špičák omluveni), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomni nejsou žádní občané. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Baroše 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. 
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. Dotace z POV 

III. Vklad nově vybudovaného majetku do DSO SV Moravskotřebovska 
IV. Informace a návrhy investičního výboru 
V. Plnění rozpočtu obce 2020 a rozpočtová změna r. 2020 

VI. Různé, Diskuse 
VII. Závěr 

 

Usnesení č. RNM XIII. 150 bylo schváleno. Pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍    👍👍  👍👍 👍👍 

II. Dotace z POV 

Předsedající předložil návrh smlouvy na dotaci z Programu obnovy venkova poskytovanou 
Pardubickým krajem. Jedná se o dotaci ve výši 80 000 Kč na pořízení fitness prvků. 
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/20/22699, Poskytovatelem dotace je Pardubický kraj a výše 
dotace 80 000 Kč. Účel dotace je pořízení fitness prvků.  

Usnesení č. RNM XIII. 151 bylo schváleno. Pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍    👍👍  👍👍 👍👍 

 
III. Vklad nově vybudovaného majetku do DSO SV Moravskotřebovska 

Předsedající předložil zastupitelům podklady pro vklad nově vybudované vodovodní přípojky 
k novostavbě na parcele č. 4205. Hodnota vkládaného majetku je 9 383 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 9 383 Kč včetně DPH. Obec 
povede dále tento majetek v podrozvaze.     

Usnesení č. RNM XIII. 152 bylo schváleno. Pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍    👍👍  👍👍 👍👍 

 
 
IV. Informace a návrhy investičního výboru 
Předsedající požádal předsedu investičního výboru o zprávu a případná doporučení.  

Kanalizace – probíhá územní řízení, po jeho dokončení začne projektantka pracovat na projektu. 
Dostali jsme dvě nabídky administrace projektu, dotace a výběru dodavatele. Výbor doporučuje po 
konzultaci a případném doporučení od starostů Starého Města a Třebařova oslovit ještě další možné 
dodavatele a vyžádat si od nich srovnatelné nabídky. 
Kuchařka MŠ – výbor doporučuje uvolnit z rezervního fondu MŠ deset tisíc pro mimořádnou odměnu 
kuchařce za práci v kuchyni v době uzavření MŠ. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě nařizuje příspěvkové organizaci mateřská škola Rychnov 
na Moravě čerpání rezervního fondu ve výši 10 000 Kč, a to do fondu odměn. Dále pověřuje 
ředitelku PO k přiznání mimořádné odměny kuchařce paní Věře Hlubinkové ve výši 10 000 Kč ve 
výplatním termínu za měsíc červenec.    

Usnesení č. RNM XIII. 153 bylo schváleno. Pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍    👍👍  👍👍 👍👍 

 
Projekt MŠ - za dva týdny proběhne závěrečné projednání studie, následně budou zahájeny práce na 
projektu pro stavební povolení. 
Projekt chodníky II etapa - 17. srpna zahájení prací úsekem od OÚ ke koupališti. Správa a údržba 
silnic počítá s položením nového povrchu na polovině vozovky u nových chodníků. 
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Projekt půdní byty č.p. 55 - do 14 dnů projektant předloží studii, následně vypracuje projekt pro 
stavební povolení. 
Projekt lokalita Housličky - u budovy byla nařízena demolice, která bude probíhat v následujících 
týdnech. Dále probíhají práce na projektu parcel a obslužné cesty. 

Projekt Rychta - studie je nyní na posouzení u památkářů, následně proběhne výběr projektanta. 
Příspěvky složkám – s návrhem na rozdělení příspěvků přijde investiční výbor na dalším zasedání 
zastupitelstva. 

Příspěvek na akci Klání klášter - byla podána žádost, v současné době se zjišťují další informace. 
Fréza – byla zaplacena faktura, ale stroj nebyl dodán s odůvodněním na záměnu čísla účtu. Situace 
byla řešena s bankou a nyní je řešena s pomocí právníka. 
Dřevodílna a vybavení - nákup potřebných strojů např. VZV, ohledně strojů od firmy ZOS zatím nebylo 
rozhodnuto o nákupu z důvodu částečné nefunkčnosti strojů. Kravín pro budoucí dřevodílnu i 
související pozemky jsou převedeny na obec. Probíhají terénní úpravy kolem budovy, začala stavba 
plotu. K objektu bylo převezeno dřevo ze současného katru. Řeší se elektřina. 

Pozemkové úpravy – starosta informoval a aktuálním stavu a průběhu jednání sboru zástupců. 
Myslivecký rybník – rybník je vypuštěný a nefunkční, v rámci komplexních pozemkových úprav je 
možné provést rekonstrukci mysliveckého rybníka, pokud bude ve vlastnictví obce. Výbor navrhuje 
jednat s mysliveckým spolkem o možnosti převodu rybníka na obec a následném pronájmu. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí se záměrem získat myslivecký rybník 
a po rekonstrukci jej bezplatně pronajmout mysliveckému spolku.    

Usnesení č. RNM XIII. 154 bylo schváleno. Pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍    👍👍  👍👍 👍👍 

 
Dotazník ke strategii rozvoje – předseda investičního výboru prezentoval výsledky dotazníku. 

 

V. Plnění rozpočtu obce a rozpočtová změna 
Předsedající seznámil přítomné se stavem čerpání rozpočtu obce k 30. červnu. Zastupitelé obdrželi 
podrobný rozpis rozpočtu, včetně návrhu na úpravu rozpočtu prostřednictvím rozpočtového patření 
č. 1/2020. Plnění příjmové části rozpočtu je ovlivněno ekonomickou situací v republice, daňové příjmy 
jsou o 10 % nižší, než se očekávalo. Celkově jsou příjmy plněny k 30. červnu ze 46 %. Ve výdajové 
části je rozpočet plněn z 55 % u běžných výdajů a z 30 % u investičních výdajů. Celkem jsou výdaje 
k 30. červnu čerpány ze 44 %.   

Rozpočtové opatření 1/2020 upravuje rozpočet obce v následujících kapitolách:  
• Příjmy -  DPH -400 tis., prodej pozemků +595 tis., přijaté dotace 80 tis., celkem navýšení 

příjmů o 275 tis. Kč. 
• Výdaje – ostatní neinvestiční výdaje +65 tis., investiční výdaje -60 450 Kč, celkem navýšení 

výdajů o 4 550 Kč.  
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 
rozpočtového opatření 1/2020. Příjmy se navyšují o 275 tis. Kč a výdaje o 4,55 tis. Kč. Rozpis 
opatření je přílohou zápisu.  

Usnesení č. RNM XIII. 155 bylo schváleno. Pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍    👍👍  👍👍 👍👍 

 

VI. Různé, diskuse 

Diskuse 
Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi.  

XI. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 
nejpozději do konce září a poté zasedání zastupitelstva ve 21:10 ukončil. 
 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) RO 1/2020 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. července 2020 
 

 
Zapisovatel:       dne      
 

 
Ověřovatelé:        dne      
 

 
       dne      

 
 

Starosta:        dne       
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