
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 
 

Zápis 
ze XVI. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 19. 12. 2016, od 18:00 hodin. 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,03   
hodin starostou obce Milanem Hánou („dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla pozvánka na úřední desce Obecního úřadu Rychnov na Moravě zveřejněna v souladu se zákonem 

po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 12. 2016 do 19. 12. 2016.  Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že 

přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 

Přítomno bylo 11 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslava Sekaninu a Vladimíra Šnajdra, zapisovatelem Josefa Henzla. 
 

Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou členům zastupitelstva 
a v souladu s informacemi zveřejněnými na úředních deskách.  

Návrhy na doplnění zastupitelů: nebyly žádné 
Vyjádření se přítomných občanů: nebyly žádné 

Předsedající přečetl návrh usnesení a dal hlasovat o schválení programu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje následující program zasedání: 

I. Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2017 
II. Pověření investičního výboru pro výběr projektantů a nákup malotraktoru 
III. Smlouva na svoz a likvidaci KO 
IV. Směna a prodej obecních pozemků 
V. Rozpočtová změna 
VI. Příprava inventarizace obce k 31. 12. 2016 
VII. Stanovení stočného pro rok 2017 u domů dotčených stočným 
VIII. Informace o výši vodného pro rok 2017 
IX. Stanovení výše poplatku za KO a psa 
X. Bezúplatný převod majetku obce na MS Rychnov na Moravě 
XI. Zřízení nového bankovního účtu obce 
XII. Návrh nových stanov a zřizovací listiny DSO SV Moravskotřebovska 
XIII. Různé 
XIV. Závěr  

Výsledek hlasování: Pro   9   Proti  0    Zdrželi se  0  
Usnesení č. RNM XVI. 153   bylo schváleno. 



 

Bod I.  Projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2017 
Předsedající podrobně seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2017. Návrh rozpočtu byl 

zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce obce v době od 02. 12. do 19. 12. 2016. Zveřejněna 
byla tabulková i textová část rozpočtu, kdy v tabulce jsou rozděleny finanční částky do kapitol rozpočtu a 

v textové části jsou popsány základní příjmy i výdaje a jsou zde vyjmenovány zásadní výdaje. Návrh rozpočtu 

včetně textové části je součástí zápisu. 
Vyjádření zastupitelů: nebylo žádné 

Vyjádření občanů: p. Makyňa - co v rozpočtu obnáší kapitola „cestovní ruch“ 
Starosta - jde o nákup a prodej turistických předmětů, např. tur. známky 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje přebytkový rozpočet obce pro rok 2017, celkové příjmy jsou 

12.611.900,- Kč a celkové výdaje jsou 12.389.900,- Kč, přebytkem ve výši 222.000,- Kč je hrazena splátka 
úvěru na výstavbu bytových domů.   

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0     Zdrželi se   0     
Usnesení č. RNM XVI. 154  bylo schváleno. 

 

 
Bod II. Pověření investičního výboru pro výběr projektantů a nákupu malotraktoru 

Předsedající požádal zastupitelstvo o souhlas s pověřením investičního výboru na výběr projektanta kanalizace 
a projektantů na opravu Rychty a pro projekt nových chodníků, dále pro výběr malotraktoru. Dle dohody při 

tvorbě rozpočtu je počítáno, že projektantem na kanalizaci bude Ing. Pravec, a malotraktor se bude kupovat 
použitý za cenu 750 tis. bez DPH. Co se týká Rychty tak nejdříve bude osloven statik, který prováděl statické 

posouzení budovy, a společně se domluvíme na projektantovi. U výstavby chodníků můžeme oslovit více 

projektantů a rozhodnout se dle nabídkové ceny. 
Vyjádření zastupitelů: p. Šnajdr vznesl dotaz  zda na posouzení statiky mostů bude využit stejný statik jako 

ten, který posuzoval statiku Rychty čp. 164 
Starosta - ne, pro posouzení statiky mostů musí být osloven odborník na dopravní stavby 

Vyjádření občanů: nebylo žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě pověřuje investiční výbor,  
1) výběrem projektanta tlakové kanalizace pro zpracování dokumentace pro ÚR a SP, 

2) výběrem projektanta pro zpracování PD využitelnosti budovy bývalé Rychty,  

3) výběrem projektanta na výstavbu 2 km chodníků v obci, 
4) výběrem malotraktoru v hodnotě do 750 tis. Kč bez DPH. 

Dle výběru investičního výboru je starosta obce oprávněn uzavřít potřebné smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro  9    Proti   0    Zdrželi se  0    

Usnesení č. RNM XVI. 155  bylo schváleno. 
 

 

Bod III. Smlouva na svoz a likvidaci KO v roce 2017 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 1 smlouvy na svoz a likvidaci KO v obci č. KO 2016/02. 

Svoz a likvidaci KO v naší obci provádí společnost TS Moravská Třebová, vývoz popelnic bude v příštím roce 
prováděn 1 x za dva týdny. Za tento svoz a likvidaci odpadu zaplatí obec 179 727,70 Kč.   

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.  

Vyjádření zastupitelů: nebylo žádné 
Vyjádření občanů: nebylo žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. KO 2016/02, dodatkem 
bude zajištěn svoz a likvidace KO v roce 2017, prostřednictvím společnosti TS Moravská Třebová. 

 Výsledek hlasování: Pro   9    Proti  0     Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XVI. 156 bylo schváleno. 
 

 



Bod IV. Směna a prodej obecních pozemků  

Předsedající předložil návrh uzavření směnné smlouvy s p. J. Němcem, touto směnou bude vyřešeno 
majetkoprávní vypořádání pod částí chodníků. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce obce. U 

směněných pozemků nebude docházet k žádnému finančnímu vypořádání. Pozemky jsou vzniklé na základě 
GP č. 754-134/2015. 

Vyjádření zastupitelů: nebylo žádné 

Vyjádření občanů: nebylo žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření směnné smlouvy s Josefem Němcem, bytem 
Staré Město. Směněny budou pozemky 2438/3 a 2438/4. 

Výsledek hlasování: Pro   9    Proti   0      Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XVI. 157  bylo schváleno. 
  

Dále předložil předsedající zastupitelstvu žádost o odkup pozemku par. č. 5968 ostatní plocha o celkové 
výměře 444m2. Pozemek se nachází za domem čp. 157. Jedná se o nepřístupný pozemek, který sousedí se 

stavbou a pozemky vlastněnými žadatelkou paní MUDr. Danielou Šnajdrovou. Předsedající navrhuje cenu 7,- 

Kč/m2. 
Vyjádření zastupitelů: nebylo žádné 

Vyjádření občanů:  nebylo žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje prodej pozemku par. č. 5968 ostatní plocha o celkové 
výměře 444m

2
, Kupujícím je MUDr. Daniela Šnajdrová, bytem Lázeňská 597/1 Moravská Třebová. Cena 

pozemku je 7,- Kč/m
2
. Kupující hradí sepsání smlouvy a vklad smlouvy do katastru nemovitostí.  

Výsledek hlasování: Pro   9    Proti   0      Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XVI. 158  bylo schváleno. 
 
Dále předložil předsedající návrh na schválení převodu pozemků vlastněných státem na obec. Jedná se o 
pozemky dotčené stavbou chodníků. Pozemky vznikly na základě GP č. 754-134/2015 a jedná se o parcelní 
čísla 1116/2 a 1116/1. 

Vyjádření zastupitelů: nebylo žádné 

Vyjádření občanů: nebylo žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje převod pozemků par. č. 1116/1 o celkové výměře 
110m2 a par. č. 1116/2 o celkové výměře 42m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce 
Rychnov na Moravě.  
Výsledek hlasování: Pro  9     Proti   0      Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XVI. 159  bylo schváleno. 

 
Bod V. Rozpočtová změna  

Předsedající předložil zastupitelstvu návrh rozpočtové změny č. 05/2016, touto změnou se upravuje rozpočet 
obce v příjmové části o 1.601.730,- Kč a ve výdajové části o 545.380,- Kč. RZ 05/2016 je součástí zápisu. 

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.  

Vyjádření zastupitelů:  nebylo žádné 
Vyjádření občanů:  nebylo žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 05/2016, kterou se zvyšují příjmy o 1.601.730,- Kč a 
výdaje o 545.380,- Kč. RZ je nedílnou součástí zápisu.  

Výsledek hlasování: Pro    9    Proti  0       Zdrželi se  0  
Usnesení č. RNM XVI. 160 bylo schváleno. 

 

Bod VI. Příprava inventarizace obce 
Předsedající seznámil přítomné s plánem inventur, na základě kterého bude provedena inventarizace majetku 

obce k 31. 12. 2016. Stejně jako při inventarizaci k 31. 12. 2015, bude hlavní inventarizační komisi tvořit 



místostarostka, účetní obce a předsedkyní bude Ivana Marečková externí účetní, inventarizační komisi budou 

tvořit zaměstnanci obce. 
 

Bod VII. Stanovení stočného pro rok 2017 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 ceny na 

výši 39,-Kč/m3, jako v roce 2016. 
Vyjádření zastupitelů: zastupitelé souhlasí s návrhem 

Vyjádření občanů: nebylo žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě určuje výši stočného pro bytový dům čp. 55 a pro nájemníky byt. 

domů čp. 219 a 220 a subjekty napojené na ČOV ve výši 39,- Kč/m3.  

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. RNM XVI. 161 bylo schváleno. 

 
Bod VIII. Informace o výši vodného pro rok 2017 

Předsedající seznámil přítomné s cenou vodného pro rok 2017, členská schůze svazku schválila cenu vodného 

ve výši 42,97 Kč/m3.  
Vyjádření zastupitelů: nebylo žádné 

Vyjádření občanů: nebylo žádné 
 

Bod IX. Stanovení výše poplatku za KO a psa pro rok 2017 
Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k výši místních poplatků dle OZV č. 3/2013. Doporučil poplatky 

pro rok 2017 ponechat ve stejné výši jako v roce 2016. 

Vyjádření zastupitelů: zastupitelé souhlasí s návrhem 
Vyjádření občanů: nebylo žádné 

 
 

Bod X. Bezúplatný převod majetku obce na MS Rychnov na Moravě 

Předsedající předložil návrh smlouvy na bezúplatný převod automobilu PV3S, jde o vozidlo získané od armády 
ČR, které bylo po převodu na obec zapůjčeno k užívání MS Rychnov na Moravě. Ve smlouvě o výpůjčce se 

obec zavázala k bezúplatnému převodu vozidla.    
Vyjádření zastupitelů: p. Pospíšilová vznesla dotaz na placení silniční daně 

Starosta opakovaně objasnil, že převáděnou techniku není možné provozovat na pozemních komunikacích 

Vyjádření občanů: nebylo žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 

01/2016, mezi obcí Rychnov na Moravě a MS Rychnov na Moravě.  
Výsledek hlasování: Pro   9    Proti   0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XVI. 162  bylo schváleno. 

 
Bod XI. Zřízení nového bankovního účtu obce 

Předsedající předložil návrh na zřízení nového bankovního účtu obce. Ke zřízení nového bankovního účtu vede 
obec snížení bankovních poplatků, které v současné době představují roční výdaj cca 12 tis. Kč. Z důvodu 

platby úvěru na bytové domy je nutné zachování stávajících účtů u ČS, který při minimálních pohybech bude 

stát cca 220,- Kč. Obec oslovila bankovní domy se žádostí o nabídku na vedení běžného účtu pro obec. 
Nejvhodnější nabídku předložila Moneta Bank, kde v základním balíčku jsou všechny služby zdarma, pro 

potřeby naší obce je potřeba počítat s navýšením pohybů na účtu a to za 200,- Kč/měsíčně. Touto změnou se 
bankovní poplatky sníží pod polovinu.  

Vyjádření zastupitelů: nebylo žádné 
Vyjádření občanů: nebylo žádné 

 

 
 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje zřízení běžného bankovního účtu u Moneta Bank, tento účet 
bude obec používat jako hlavní účet pro své transakce.   

Výsledek hlasování: Pro    9   Proti  0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. RNM XVI. 163  bylo schváleno. 

 

 
Bod XII. Návrh nových stanov a zřizovací listiny DSO SV Moravskotřebovska 

Předsedající předložil zastupitelům upravený návrh stanov DSO SV Moravskotřebovska a zřizovací listiny. 
Návrh byl oproti původní verzi změněn tak aby byl v souladu s platnou legislativou. Změnou stanov je založen 

nový orgán svazku a to rada svazku. Tento orgán bude pěti členný a budou jej tvořit zástupci obcí zvolení 
členskou schůzí. 

Vyjádření zastupitelů: p. Švehla se zeptal  jak často se bude rada svazku scházet 

                               p. Sekanina se dotázal zda rada svazku bude podléhat kontrolní komisi 
Starosta - rada svazku bude jednat v případě potřeby a měla by podléhat kontrolní komisi 

Vyjádření občanů:  p. Hanák - peníze za vodu jdou do Rakouska 
Starosta - majitelé vodovodu platí svazku nájemné 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje ohledně svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska : 

a) změnu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí spočívající ve změně sídla svazku na obec 

Moravská Třebová a v doplnění nového orgánu svazku: rady svazku 

b) změnu Stanov svazku spočívající ve změně sídla svazku na obec: Moravská Třebová, v úpravě Stanov dle 

nového OZ a ve zřízení nového výkonného orgánu svazku : rady svazku 

c) že po schválení změny Stanov svazku a zápisu do rejstříku svazků obcí bude sídlo svazku na adrese : 

Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová. 

Výsledek hlasování: Pro    9   Proti  0     Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XVI. 164  bylo schváleno. 

Bod XIII. Různé 

Diskuse 

Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi. 
Zastupitelé - žádný příspěvek do diskuse 

Občané - žádný příspěvek do diskuse 
 

Bod VII. Závěr 
Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, popřál všem klidné prožití svátků vánočních, hodně 

úspěchů do nového roku, pozval je na společné posezení po ukončení zasedání a sdělil, že další zasedání se 

bude konat dle potřeby, nejdéle však do konce února 2017 a poté zasedání zastupitelstva v 18,58 hod. 
ukončil. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) RZ 05/2016 
3) Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2016 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

Ověřovatelé:              dne ........................................... 
 

              dne ........................................... 
 

Milan Hána - starosta obce 


