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Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 
konaného dne 16. prosince 2020 

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 9. 12. 2020 do 16. 12. 2020.  Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona 
o obcích). 

Přítomno je 6 občanů. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslava Švancaru a Miroslava Sekaninu, 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. Úprava rozpočtu obce 

III. Stanovení výše stočného pro rok 2021 u domů dotčených stočným  
IV. Informace o výši vodného pro rok 2021 
V. Zpráva kulturního výboru obce 

VI. Zprávy finančního a kontrolního výboru 
VII. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce a MŠ 

VIII. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2021 
IX. Příprava inventarizace majetku obce 
X. Různé, Diskuse (DAS, pozemek pod trafem, palivo, COOP)  

XI. Závěr 

Usnesení č. RNM XVI. 187 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce prostřednictvím rozpočtového 
opatření č. 4/2020. Úprava je z důvodu přijatých dotací na chodníky a úpravy daňových příjmů. 
Výdaje jsou upraveny dle uskutečněných plnění. Rozpočtovým opatřením se navyšují příjmy 
o 3 490 730 Kč a snižují výdaje o 327 500 Kč. 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje úpravu rozpočtu obce prostřednictvím 
rozpočtového opatření č. 4/2020. Příjmy se navyšují o 3 490 730 Kč a výdaje se snižují 
o 327 500 Kč. Rozpis opatření je přílohou č. 2 zápisu. 

Usnesení č. RNM XVI. 188 bylo schváleno. Pro 7, proti 0, zdrželi se 1. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👐👐 👍👍 👍👍 

III. Stanovení výše stočného pro rok 2021 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 2020. 
Jiný návrh:  
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši stočného na rok 2021 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 XVI. 189 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

IV. Informace o výši vodného pro rok 2021 

Předsedající sdělil přítomným, že členská schůze svazku Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
schválila výši vodného pro rok 2021 a to 47,20 vč. DPH/m3 od 1. ledna.  

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

 
V 18:14 se dostavil na zasedání zastupitel Pavel Baroš. 

V. Zpráva kulturního výboru obce 

Předsedající pořádal předsedkyni kulturního výboru o přednesení zprávy o činnosti výboru. 
Místostarostka obce podala zprávu o činnosti výboru v tomto roce, zpráva je přílohou zápisu. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu kulturního výboru. Zpráva tvoří 
přílohu č. 3 zápisu. 

Usnesení č. RNM XVI. 190 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👐👐 👍👍 👍👍 👍👍 

VI. Zprávy finančního a kontrolního výboru 

Předsedající vyzval předsedy finančního a kontrolního výboru, aby seznámili přítomné s výsledky 
provedených kontrol. 

Předsedkyně finančního výboru Radka Judová seznámila přítomné s výsledky provedených kontrol. 
Vyjádření zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Návrhy na doplnění usnesení: nejsou 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva tvoří 
přílohu č. 4 zápisu. 

Usnesení č. RNM XVI. 191 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
 

Předseda kontrolního výboru Miroslav Sekanina seznámil přítomné s výsledky provedených kontrol. 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva tvoří 
přílohu č. 5 zápisu. 

Usnesení č. RNM XVI. 192 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

VII. Projednání a schválení střednědobého výhledu obce a MŠ 

Předsedající předložil zastupitelům k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 
2022 a 2023. Střednědobý výhled rozpočtu se bude každý rok aktualizovat a musí být schválen na dva 
roky následující po schvalovaném rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu sestavuje i příspěvková 
organizace, proto je předložen i tento návrh výhledu, ten je sestaven také na roky 2022 a 2023. 
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 2022 a 2023. 

Usnesení č. RNM XVI. 193 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 
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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 2022 a 2023. 

Usnesení č. RNM XVI. 194 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

VIII. Projednání a schválení rozpočtu obce a MŠ pro rok 2021 

Rozpočet MŠ 
Předsedající předložil návrh rozpočtu MŠ pro rok 2021, který musí zastupitelstvo obce jakožto 
zřizovatel schválit. Předložen je návrh rozpočtu, který počítá s přebytkem ve výši 5 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 2021. 

Usnesení č. RNM XVI. 195 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 2021, tak jak byl zveřejněn na úředních deskách 
obce. Rozpočet je sestaven dle metodiky MF a je členěn dle položek rozpočtu (účel prostředků). 
Celkové příjmy jsou očekávány ve výši 16 034 400 Kč a celkové výdaje ve výši 21 316 700 Kč. 
Schodek rozpočtu je kryt prostředky z minulých let, čerpáním úvěru a z dotací. 
Hlavní částí rozpočtu jsou investiční výdaje. Pokračováno bude ve výstavbě chodníků, mělo by dojít 
k projektování III. části výstavby chodníků v obci. Je počítáno s rekonstrukcí mostu u čp. 18, bude 
podána žádost o dotaci u MMR. Budou dokončeny projekčních práce na kanalizaci. Největším výdajem 
roku by mohla být rekonstrukce MŠ, realizace je závislá na získání odpovídající dotace. Změna 
vytápění budovy čp. 166 (ubytovna), částečná rekonstrukce ubytovacích pokojů. Pokračují projekční 
práce na budově Rychty. Je plánována příprava parcel v lokalitě housličky. Plánované jsou nezbytné 
investice do budovy a nákup dalšího vybavení dřevodílny.  V rozpočtu jsou určeny prostředky 
na podporu místních složek a organizací, které budou rozděleny na základě vykázaných aktivit. 

Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
Jiný návrh: není 
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 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje schodkový rozpočet obce Rychnov na Moravě 
pro rok 2021. Celkové příjmy ve výši 16 034,4 tis. Kč a výdaji ve výši 21 316,70 tis. Kč. Schodek 
rozpočtu obce je kryt z prostředků z minulých let, z čerpání úvěru a dotací. 

Usnesení č. RNM XVI. 196 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👐👐 👍👍 👍👍 

IX. Příprava inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020 

Předsedající seznámil přítomné s plánem inventarizace obce. Předsedkyní inventarizační komise bude 
Hana Šmídová. 

X. Různé, Diskuse 

DAS, pozemek pod trafem, palivo, COOP  
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy na pojištění právní ochrany obce. Tento druh 
pojištění chrání práva obce, přebírá riziko vzniku nákladů spojených s prosazováním právních zájmů 
obce. 

Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: zastupitelé se vyjádřili převážně souhlasně k záměru 
uzavření smlouvy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy se společností DAS, na 
pojištění právní ochrany obce Rychnov na Moravě.  

Usnesení č. RNM XVI. 197 bylo schváleno. Pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👐👐 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Prodej pozemku pod trafostanicí 
Předsedající předložil zastupitelům návrh kupní smlouvy na pozemek pod trafostanicí na spodním konci 
obce. O prodeji bylo jednáno a minulém zasedání, záměr prodeje byl zveřejněn na úředních deskách 
obce. Kupní cena je 15 000 kč bez DPH, kupujícím je ČEZ distribuce, a.s. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření kupní smlouvy č. IE-12-2003229/KS/1 
na pozemek par. č. st. 645 o výměře 7 m2, Kupní cena je 15 000 Kč bez DPH, kupujícím je ČEZ 
Distribuce, a.s.. Vypracování GP, kupní smlouvy i vklad do KN hradí kupující.  

Usnesení č. RNM XVI. 198 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 

Cena palivového dříví pro rok 2021 
Předsedající předložil návrh ceny za palivové dříví pro rok 2021. Návrh počítá se zachováním ceny roku 
2020. Jehličnaté palivové dřevo bude prodáváno za cenu 750 Kč včetně DPH a listnaté za 1 000 Kč 
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včetně DPH. Ceny jsou za 1m3 (kubík) včetně dopravy. Palivové dřevo bude prodáváno pouze 
občanům obce Rychnov na Moravě. V nabídce jsou i odkory od katru, balík za cenu 750 Kč. 
Jiný návrh: není 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje cenu palivového dříví pro občany obce na rok 
2021. Jehličnaté palivové dřevo za cenu 750 Kč vč. DPH, listnaté za 1 000 vč. DPH, vše za 1m3, 
odkory 750 kč/balík. 

Usnesení č. RNM XVI. 199 bylo schváleno. Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 👍👍 

 
Žádost COOP o příspěvek 
Předsedají předložil žádost družstva COOP Havlíčkův Brod o příspěvek na rok 2021, na provoz 
prodejny v obci ve výši 48 tisíc korun. O této žádosti byly zastupitelé informováni na minulém zasedání 
a nyní je potřeba k žádosti vydat rozhodnutí. 

Předsedající požádal zastupitele i přítomné občany o vyjádření. 
Stanovisko zastupitelů i přítomných občanů: Radka Judová informuje, že obchod nevyužívá. Pavel 
Baroš se vyslovuje pro zachování prodejny a rád by měl podrobnější informace o provozu obchodu. 
Zdeněk Špičák by rád, kdyby prodejna zůstala zachována. Starosta informuje o prodejně v Mladějově, 
která má lepší nabídku zboží a funguje lépe, i když jde o menší obec. Josef Henzl by podporu poskytl. 
Hanka Šmídová je proti poskytnutí příspěvku, stejně tak Miroslav Sekanina. Petr Švehla nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje poskytnutí finanční podpory pro zachování 
prodejny v obci. Příjemcem je COOP družstvo Havlíčkům brod.  

Usnesení nebylo schváleno. Pro 2, proti 7, zdrželi se 0. 
 

PB MH JH RJ MS HŠ ZŠ MŠ PŠ 

👎👎 👎👎 👍👍 👎👎 👎👎 👎👎 👍👍 👎👎 👎👎 

 
Diskuse 

Předsedající dal možnost zastupitelům i občanům k diskusi. 
Mirek Sekanina se ptá na poškozené zábradlí. Starosta informuje, že věc je v šetření policie, viník je 
znám a pravděpodobně bude škoda uhrazena. 
Paní Božena Borovcová se ptá na krajnici u hlavní silnice naproti novému chodníku, která je po úpravě 
firmou nerovná. Starosta informuje, že nejde o majetek obce a bude se dotazovat na zítřejším 
kontrolním dni, zda je v plánu to nějak řešit. 

X. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál hodně zdraví a úspěchů do nového roku, 
sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, nejpozději do konce února, a poté zasedání 
zastupitelstva v 19:16 ukončil. 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření 4/2020 

3) Zpráva kulturního výboru 
4) Zpráva finančního výboru 

5) Zpráva kontrolního výboru 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 17. prosince 2020 

 
 

 
 

 
Ověřovatelé:        dne      
 

 
       dne      

 

 
Starosta:        dne      
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