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Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 

Zápis 
z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 24. 04. 2017, 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 13. 04. 2017 do 24. 04. 2017.  Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“. 

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

přítomno je 7 členů zastupitelstva (omluveni: K. Pastýř a V. Šnajdr), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno bylo 9 občanů. 
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající určil ověřovateli zápisu Miroslava Sekaninu a Petra Knoblicha, 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: žádné 

Vyjádření se přítomných občanů: žádné 

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

I. Zpráva finančního výboru 
II. Projednání příspěvků z rozpočtu obce 
III. Rozpočtová změna 
IV. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2016 
V. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2016 
VI. Různé (pozemky PK) 
VII. Závěr  

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti   0   Zdrželi se  0  

Usnesení č. RNM XVIII. 176 bylo schváleno. 
 

 

Bod I.  Zpráva finančního výboru 
Předsedající požádal předsedkyni finančního výboru o přednesení zprávy z provedené kontroly. Kontrola se 

týkala vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2016 a kontrola stavu pokladny. 
Přítomní byli seznámeni paní Pospíšilovou s provedenou kontrolou finančního výboru i s výsledkem kontroly.  

Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
Výsledek hlasování: Pro   6   Proti   0    Zdrželi se  1 (Pospíšilová)    

Usnesení č. RNM XVIII. 177 bylo schváleno. 
 

 

Bod II. Žádost o příspěvky z rozpočtu obce 
Předsedající připomněl přítomným, že na minulém zasedání proběhlo seznámení s obdrženými žádostmi o 

dotace z rozpočtu obce Rychnov na Moravě. Zastupitelstvo pověřilo finanční výbor provedením kontroly využití 
poskytnutých dotací v roce 2016. 

MS Rychnov na Moravě žádá obec o příspěvek na rekonstrukci interiéru chaty ve výši 20 tis. 
Vyjádření zastupitelů: zastupitelé souhlasí s poskytnutím příspěvku v požadované výši 

Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. RNM 01/2017 
Výsledek hlasování: Pro   7   Proti    0   Zdrželi se 0     

Usnesení č. RNM XVIII. 178 bylo schváleno. 

 
Římskokatolická farnost žádá obec o příspěvek na nátěr dřevěného interiéru poutní kaple ve výši 30 tis. 

Vyjádření zastupitelů: zastupitelé souhlasí s poskytnutím příspěvku, H. Šmídová navrhla dát částku stejnou 
jako pro MS, ostatní zastupitelé souhlasí s požadovanou částkou 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. RNM 02/2017 
Výsledek hlasování: Pro  6    Proti  1 (Šmídová)    Zdrželi se 0    

Usnesení č. RNM XVIII. 179 bylo schváleno. 
 

Oblastní charita Moravská Třebová žádá o příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním 

sociálních služeb ve výši 20 tis.  
Vyjádření zastupitelů: zastupitelé souhlasí s poskytnutím příspěvku, B. Pospíšilová navrhuje 15 tis. ostatní 

zastupitelé se shodli na částce 10 tis. Kč 
Vyjádření občanů: M. Katovský se dotázal co charita dělá pro občany Rychnova 

- předsedající sdělil, že služby charity v Moravské Třebové mohou využívat občané naší obce a to v několika 

různých okruzích služeb  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. RNM 03/2017 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti    0   Zdrželi se  0    
Usnesení č. RNM XVIII. 180 bylo schváleno. 

 

Městská knihovna ve Svitavách žádá obec o příspěvek na nákup knih pro tzv. výměnný fond. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup 
výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Obec se smlouvou zavazuje k poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 2,-Kč/obyvatele obce. 
Výsledek hlasování: Pro 7   Proti   0  Zdrželi se 0     

Usnesení č. RNM XVIII. 181 bylo schváleno. 
 

 

 
 

 



 

Bod III. Rozpočtová změna 
Předsedající předložil zastupitelům k posouzení a schválení návrh RZ č. 1. Návrh počítá s navýšením příjmů i 

výdajů v kapitole převodu vlastních fondů ve výši 833.500,- Kč, dále je v příjmové části navýšen příjem dotací 
na VPP o 30 tis. Kč. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 1, rozpočtu obce Rychnov na Moravě pro rok 2017.  

 Výsledek hlasování: Pro   7   Proti   0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XVIII. 182 bylo schváleno. 

 

 
 

Bod IV. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření obce za rok 2016  
Předsedající předložil zastupitelům potřebné materiály pro schválení účetní závěrky obce za rok 2016 a dále 

byl předložen závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Všechny 
dokumenty byly zveřejněny i na úředních deskách obce. Ve zprávě o výsledku hospodaření obce za rok 2016 

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 

písm. c) zákona 420/2004 Sb., a to: Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při 
převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.  

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. 

K chybám a nedostatkům byla již přijata nápravná opatření. 

Počátkem roku 2017 došlo k dalším převodům vlastnictví nemovitostí, o těchto převodech bylo účtováno dle 
účetních předpisů, tedy ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

 
Obec hospodařila v roce 2015 s celkovými příjmy 15.924.279,07 Kč a výdaji v celkové výši 12.726.454,76, 

tedy s přebytkem 3.197.824,31 Kč. Z přebytku byla hrazena splátka dlouhodobého úvěru ve výši 367.171,50 
Kč. Obec v roce 2016 poskytla příspěvky ze svého rozpočtu spolkům a organizacím v celkové výši 352.255,60 

Kč, na dotacích získala obec v roce 2016 příspěvky v celkové výši 2.210.497,- Kč.  

Zastupitelstvo musí též projednat a schválit hospodářský výsledek obce za rok 2016. Obec hospodařila se 
ziskem, výnosy činily 13.662.348,45 Kč a náklady 11.368.481,31. Výsledek hospodaření je tedy 2.293.867,14 

a starosta navrhuje jeho převod na účet 432.  
Předsedající požádal přítomné o jejich případné vyjádření. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2016 s 

výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a 

nedostatků. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XVIII. 183 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě přijímá nápravné opatření k nedostatkům uvedeným ve zprávě o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.  

O pohybu nemovitého majetku podléhajícího zápisu do katastru nemovitostí, bude účetní jednotka účtovat ke 
dni podání návrhu na vklad do KN. 

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. RNM XVIII. 184 bylo schváleno. 

 

  
 

 



Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016. 
Výsledek hlasování: Pro  7 Proti   0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. RNM XVIII. 185 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2016 ve výši 
2.293.867,14 Kč, a jeho převod na účet 432. 

Výsledek hlasování: Pro   7  Proti   0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. RNM XVIII. 186 bylo schváleno. 

  

 
Bod V. Projednání a schválení účetní závěrky a hospodaření MŠ za rok 2016 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení účetní závěrku PO a hospodářského výsledku PO za rok 2016.  

PO vykázala za rok 2016 hospodářský výsledek se ziskem 1.040,43 Kč. Tento přebytek navrhuje ředitelka MŠ 
převézt do rezervního fondu MŠ. V PO byla provedena finanční kontrola, provedená zřizovatelem. Tato 

kontrola byla provedena dne 08. 12. 2016 a kontrolované období bylo - 1. 1. 2016 - 30. 11. 2016. 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 OÚ.   

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje účetní závěrku a hospodaření PO MŠ Rychnov na Moravě za 

rok 2016. Zisk z hospodaření ve výši 1.040,43 Kč bude přesunut do rezervního fondu MŠ.   
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0    Zdrželi se  0   

Usnesení č. RNM XVIII. 187 bylo schváleno. 
 

Bod VI. Různé 
  

Pozemky dotčené stavbou chodníků 

Předsedající vysvětlil zastupitelům stav převodu pozemků dotčených výstavbou chodníků na návsi a požádal je 
o schválení převodu pozemků z Pardubického kraje a schválení uzavření smlouvy o věcném břemeni. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 
Vyjádření občanů: žádné 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje bezúplatný převod pozemků ppč. 3519/3 ostatní plocha o 

výměře 23m2  a ppč. 3519/4 ostatní plocha o výměře 90m2. Dále převod pozemku vzniklého na základě GP č. 
779-134/2015 ppč. 3519/2 ostatní plocha o výměře 67m2 , Obec nabyde tyto pozemky na základě darovací 

smlouvy, přičemž darujícím je Pardubický kraj. Obec dar přijímá a v účetnictví jej povede v cenách sdělených 

darujícím.   
Výsledek hlasování: Pro 7  Proti   0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XVIII. 188 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni na užívání pozemků 
vzniklých na základě GP č. 779-134/2015 ppč. 3519/9 a 3519/10 ostatní plocha o celkové výměře 89m2 . 

Obec bude mít právo užívání na základě uzavřené smlouvy s Pardubickým krajem.  

Výsledek hlasování: Pro   7   Proti    0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. RNM XVIII. 189 bylo schváleno. 

 

 

 



Mapování a obnova přídělů 

Předsedající seznámil přítomné s průběhem mapování a rekonstrukce přídělů prováděných v obci. Co se týká 

rekonstrukce přídělů, tak probíhá kontrola veškeré dokumentace a poté bude moci SPÚ vydat rozhodnutí o 

platnosti vypracovaného operátu. 

Mapování bylo taktéž dokončeno a ode dnešního dne až do 9. 5. 2017 je možné nahlížet do vyloženého 

operátu. Nahlížení je možné prostřednictvím webových stránek katastru nemovitostí. Předsedající názorně 

předvedl, jak se k nahlížení uživatelé dostanou. Dále je možné do operátu nahlédnout prostřednictvím 

obecního úřadu a to 26. 4. 2017 v úřední době. Další možností je využití osobní účasti pracovníků KN na OÚ 

ve středu 3. 5. 2017 v době od 13:00 do 16:30 a 9. 5. 20147 v době od 8:00 do 11:30. Nová zpřesněná mapa 

bude platná od 25. 5. 2017.  

Po dokončení mapování i rekonstrukce přídělů bude možné zahájit projekční práce na výstavbu chodníků i 

kanalizace. 

 

Informace o nákupu strojů pro lesní hospodářství 

Předsedající seznámil přítomné s nákupem malotraktoru a vyvážecího vleku s hydraulickou rukou. Dále byly 

zakoupeny luční brány. Stroje budou využívány pro lesní hospodářství obce, ale i pro údržbu zeleně v obci. 

 

Diskuse 

Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi. 
Zastupitelé - Švehla se dotázal na podávání daňového přiznání k pozemkům v závislosti na nové zpřesněné 

mapě. 
- daňové přiznání bude muset podat každý vlastník pozemků v k.ú. Rychnov na Moravě, toto přiznání je 

možné učinit pouze v lednu roku 2018. K této věci připravuje OÚ materiál, který vše vysvětluje, starosta bude 

jednat se zástupci FÚ o možnostech podání přiznání občanů naší obce. V k.ú Rychnov na Moravě je 
zpřesněním dotčeno vlastnictví uvedené na 258 LV. 

 
Občané - M. Katovský ve svém emotivním proslovu hovořil o týdenní nepřítomnosti králíků v obecním výběhu 

a navrácení jakých si žebráků, dále oznámil přítomným, že zaslal dotaz na životní prostředí do Pardubic ke 
kácení stromů v obci 

- starosta - k uvedeným věcem není jak reagovat 

 - M. Makyňa se dotázal na kontejner na BRKO, který byl odvezen ze svého stanoviště za Rychtou  
- starosta - kontejner byl zapůjčen občanům pro likvidaci odpadu, bude navrácen na původní místo 

 
 

Bod VI. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, nejdéle 
však do konce června 2017 a poté zasedání zastupitelstva v 18:59 hod. ukončil. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Zpráva finančního výboru 
3) RZ č. 1/2017 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 04. 2017 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

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

        dne ........................................... 
Milan Hána - starosta obce 


