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Obec Rychnov na Moravě 

569 34 Rychnov na Moravě 63 

IČO: 00277312, DIČ:CZ00277312 

 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 

Zápis 
z XX. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 04. 09. 2017, od 18:00 hodin. 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,05      

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 28. 08. 2017 do 04. 09. 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: V. Šnajdr, P. Knoblich pozdní příchod), 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 Švehlu, 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. Rozpočtová změna 
II. Dotace na pořízení svozového automobilu 
III. Volby do PS PČR 
IV. Informace o výběru zhotovitele projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV 
V. Převod pozemku ve vlastnictví státu 
VI. Dění v obci (vandalizmus v obci, nákup mobiliáře, oprava budovy MŠ) 
VII. Různé (personální výzva na referenta/ku OÚ, kontrola mostů, projekt opravy Rychty, prodej pozemků) 
VIII. Závěr  

Výsledek hlasování: Pro  7    Proti  0    Zdrželi se   0 

Usnesení č. RNM XX. 195  bylo schváleno. 
 

 

Bod I.  Rozpočtová změna 
Předsedající předložil zastupitelům k posouzení a schválení návrh RZ č. 3. Návrh počítá s navýšením příjmů i 

výdajů v kapitole převodu vlastních fondů ve výši 600.000,- Kč, dále je v příjmové části navýšení dotací na 
VPP o 174.000,- Kč, navýšení příjmu za likvidaci odpadních vod 2.660,- Kč, startovné tlapka 1.030,- Kč u 

prodeje vytříděného KO navýšení o 2.140,- Kč, činnost místní správy navýšení o 17.190,- Kč, přijaté úroku 
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340,- Kč a vypořádání financí s let minulých 930,- Kč. Ve výdajové části se navyšuje o 7.020,- Kč pořízení 

nové vodovodní přípojky, MŠ o 60.000,- Kč na vstupní dveře a jejich zabezpečení, dále pak dovybavení 
kuchyně, v kapitole sportoviště navýšení o 50.000,- Kč, platy VPP o 200.000,- Kč, údržba zeleně o 83.000,- 

Kč, finanční operace 4.000,- Kč a finanční vypořádání let minulých 6.090,- Kč. Celkem tedy RZ 3 počítá 
s navýšením příjmů o 798.290,- Kč a navýšení výdajů o 1.010.110,- Kč.  

 Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření. 

 
Vyjádření zastupitelů: nebylo 

Vyjádření občanů: p.Katovský požadoval zveřejnění této změny v Rychnovských listech pro informovanost 
občanů 

Starosta - není důvod, neboť změna je zveřejněna na elektronických stránkách obce a v písemné formě na 
úřední desce obce 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje RZ č. 3 rozpočtu obce Rychnov na Moravě pro rok 2017, 
navýšení příjmů o 798.290,- Kč a výdajů o 1.010.110,- Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7    Proti 0     Zdrželi se  0    
Usnesení č. RNM XX. 196  bylo schváleno. 

 
 

Bod II. Dotace na pořízení svozového automobilu 

Předsedající informoval o podání žádosti ke SFŽP na pořízení svozového automobilu a paletového vozíku. 
V případě schválení dotace bude pořízen svozový automobil s 6 kontejnery a paletový vozík. Předpokládaná 

hodnota projektu jsou 2 mil. Kč. Poskytnutá dotace je ve výši 85% uznatelných nákladů. Dotace se bude 
schvalovat v květnu 2018 a dispozici by vybrané vozidlo mohlo být v červnu 2018  

 

Vyjádření zastupitelů: p. Pastýř - kolik bude stát zpracování žádosti o dotaci 
Starosta - zpracování žádosti je součástí dotace jako uznatelný náklad 

Vyjádření občanů: nebylo 
 

Bod III. Volby do PS PČR 
Předsedající informoval přítomné o blížícím se termínu voleb do parlamentu. Volby se uskuteční 20. a 21. 

října, v naší obci je zřízen jeden volební okrsek a hlasovací místností bude zasedačka OÚ.  

 
Vyjádření zastupitelů: nebylo 

Vyjádření občanů: nebylo 
 

Bod IV. Informace o výběru zhotovitele projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV  

Výběr zhotovitele projektu „Odkanalizování obce Rychnov na Moravě“ byl proveden na základě výzvy k podání 
nabídky, která byla zaslána třem subjektům. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka PC Projekt Ing. František 

Pravec, dalšími oslovenými byli VHOS, a.s. Moravská Třebová a REC Projekt.  Předmětem výzvy bylo 
zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Jediným kritériem pro hodnocení 

nabídek byla nabídková cena. Svoji nabídku zaslali všichni oslovení. Nejnižší nabídková cena byla podána ve 
výši 339.000,- Kč bez DPH. Po uplynutí zákonných lhůt bude sepsána smlouva s PC Projekt Ing. František 

Pravec. Termín vyhotovení projektu je do 30. 06. 2018.  

 
Vyjádření zastupitelů: nebylo 

Vyjádření občanů: nebylo 
   

Bod V. Převod pozemku ve vlastnictví státu 

Předsedající požádal zastupitele o schválení bezúplatného převodu pozemku dotčeného stavbou chodníků. 
Jedná se o pozemek ve vlastnictví státu. Tento pozemek byl v přešlé darovací smlouvě se státem opominut, 

ale jde o pozemek dotčený stavbou dotované části chodníků a proto je nutné jej vlastnit.  
 

Vyjádření zastupitelů: nebylo 
Vyjádření občanů: nebylo 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje bezúplatný převod pozemku par. č. 2359 o celkové výměře 
46m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Rychnov na Moravě.  

Výsledek hlasování: Pro  7    Proti 0     Zdrželi se  0    
Usnesení č. RNM XX. 197  bylo schváleno. 

 

    
Bod VI. Dění v obci 

Vandalizmus v obci 
Starosta seznámil přítomné s důsledky konání některých jedinců. V letošním roce jsme zaznamenali nárůst 

úmyslného ničení obecního majetku a snahy způsobit obci škodu. Nejvíce se ničilo v areálu koupaliště, kde 
v průběhu sezóny došlo ke zničení maxi trampolíny, dětského bazénku, zničeny byli i dětské hračky na 

pískovišti, kabel napájení ozvučovacího systému i vybavení WC. K dalšímu ničení a škodám došlo i na dětském 

hřišti, kde byly úmyslně ničeny herní prvky. Vandalové se nebojí ani jiných způsobů škody obci a proto bylo 
v areálu hřiště úmyslně vypuštěno 40 m3 vody, kterou musí obec samozřejmě uhradit. Na čerstvě 

zabetonovaný schodek bylo záměrně stoupnuto a schodek se bude muset znovu opravit ale, při opravě také 
důkladně zabezpečit proti podobným činům. Proti vandalizmu se těžko bojuje a vede nás to k postupnému 

celoplošnému monitorování veřejných prostor v obci. Kromě finanční škody způsobené obci, jde o ničení 

vybavení veřejných hřišť či areálů, které má sloužit široké veřejnosti.  
   

Nákup mobiliáře 
Obec zakoupila nový mobiliář v celkové hodnotě 37 tis. Kč. Zakoupeny byly betonové prvky, které byly 

následně umístěny v areálu koupaliště, jedná se o stojan na kola, dvě sedací soupravy, dvě lavičky pro 
teenagery, betonový zahrazovací sloupek a dále jedna lavička s opěradlem která přijde umístit k soše na 

poldru. Pro mobiliář jsme zvolili kombinaci betonu a recyklovaného plastu.   

 
Opravy MŠ 

V době prázdnin byl vybudován nový vstup do MŠ. Bylo nutné zakoupit protipožární dveře s elektronickým 
zámkem a domovní zvonek kamerou. Dále se bude dovybavovat nádobím kuchyně MŠ a opravovat 

proděravěná střecha MŠ. 

 
Vyjádření zastupitelů: p.Pospíšilová - proč došlo k výměně kuchařky v kuchyni MŠ, bylo by dobré to vědět. 

                               Starosta - personální záležitosti jsou v pravomoci MŠ 
p.Šmídová - na rohu ubytovny je nebezpečné místo kde by mohlo dojít ke střetu 

odjíždějících rodičů z MŠ s kýmkoliv jedoucím pod ubytovnou, je potřeba to nějak 

vyloučit 
Starosta - nevím jak toto účelně vyřešit, pokud má někdo nějaký rozumný návrh, prosím 

ať jej pošle elektronickou poštou na adresu: starosta@rychnovnm.cz 
Bod IV. Různé  

Personální výzva na referenta/ku OÚ 
Předsedající seznámil přítomné s vypsáním personální výzvy na obsazení pozice referenta/ky OÚ, pracovní 

pozice bude uvolněna z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou.  

 
Kontrola mostů 

Předsedající oznámil přítomným, že v letošním roce bude provedena základní kontrola mostních konstrukcí 
mostů a lávek vlastněných obcí. Kontrolu provede Jaroslav Kohoutek ze Šumperka za celkovou cenu 24 tis. 

Kč. Prohlídka bude hotova tak aby obec mohla s případnými opravami počítat při tvorbě rozpočtu pro další 

rok. Po kontrole bude zhotoven pasport místních komunikací, mostů a lávek. 
 

Vyjádření zastupitelů: nebylo 
Vyjádření občanů: p.Hanák - týká se to i mostu u Mladějova? 

Starosta - tento most není v majetku obce, kontrola se týká jen mostů na místních 
komunikacích. 

 

 
 

 



S omluveným zpožděním dorazil v 18,40 hod. p. Knoblich 

 
Prodej pozemků  

Vlastník nemovitosti čp. 138, žádá obec o prodej stavebního pozemku pod domem par. č. 209 a přilehlého 
pozemku par. č. 631. Pokud zastupitelé nic nenamítají, bude zveřejněn záměr prodeje uvedených pozemků za 

cenu 7,-Kč/m2, s podmínkou, že kupujícím se může stát pouze vlastník budovy stojící na pozemku par. č. 209. 

 
Dále obec obdržela žádost o prodej pozemku par. č. 4205, za účelem výstavby rodinného domu. Pro výstavbu 

RD je v obci ustanoveno zvýhodnění ceny pozemku a to tak, že výměra do 1500m2  za 1,- Kč a zbytek výměry 
za 7,- Kč/m2. Celková výměra pozemku je 3320m2, s přihlédnutím k výše uvedenému je celková cena za 

pozemek 12.741,- Kč. Podmínkou zvýhodněné ceny pozemku je výstavba RD do 3 let. 
Předsedající požádal zastupitele o jejich vyjádření k navrhované ceně pozemku. 

   

Přijetí daru pozemku 
Po dokončení pozemkových úprav se obci ozvala paní Štěpánková, s tím, že vlastní pozemek par. č. 4221 o 

celkové výměře 71m2, a o tento pozemek nemá zájem a nabízí jej obci bezúplatným převodem. 
Předsedající požádal přítomné o vyjádření. 

 

Vyjádření zastupitelů: nebylo 
Vyjádření občanů: nebylo 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje bezúplatný převod pozemku par. č. 4221 o celkové výměře 
71m2 z vlastnictví Aranky Štěpánkové do vlastnictví obce Rychnov na Moravě.  

Výsledek hlasování: Pro 8     Proti 0     Zdrželi se  0    

Usnesení č. RNM XX. 198  bylo schváleno. 
 

 
Diskuse 

p.Hanák se pozastavil nad skutečností, že  akce „ Loučení s prázdninami“ se zúčastnilo málo občanů 

Rychnova, většina účastníků byla podle automobilů přespolní. 
Starosta - to taky nechápu, ale vidíte, že všechny akce propagujeme, jinak by to přespolní nevěděli 

p.Svoboda - pracuji v okolních obcích a vždycky mě potěší, když slyším chválu a kladné odezvy na akce 
pořádané naší obcí. 

p.Katovský - nedostatečné sekání trávy u obecních cest, ve svém čase udržuji obecní cestu 

Starosta - veškeré obecní pozemky sekáme tak jak jsme sekali v minulých letech. 
 

 
Bod V. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, a sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby, 
nejdéle však 6. listopadu 2017 a poté zasedání zastupitelstva v 18,53 hod. ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) RZ č. 3/2017 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 6.9.2017 
Zapisovatel: Josef Henzl  
 

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

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

 

 
 

 



Obec Rychnov na Moravě 

569 34 Rychnov na Moravě 63 

IČO: 00277312, DIČ:CZ00277312 

 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 

 

 
Výpis z usnesení  

z XX. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 
konaného dne 04. 09. 2017, od 18:00 hodin. 

 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,05 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 28. 08. 2017 do 04. 09. 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: V. Šnajdr, P. Knoblich pozdní příchod 18:40), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

 

Bod V. Převod pozemku ve vlastnictví státu 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje bezúplatný převod pozemku par. č. 2359 o celkové výměře 

46m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Rychnov na Moravě.  

Výsledek hlasování: Pro  7    Proti 0     Zdrželi se  0    
Usnesení č. RNM XX. 197 bylo schváleno. 

 
 

 
 

 

Milan Hána 
starosta obce 

 


