
 
Obec Rychnov na Moravě 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě 
 

Zápis 
z XV. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, 

konaného dne 26. 10. 2016, od 18:00 hodin. 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,02 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 19. 10. 2016 do 26. 10. 2016.  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 (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, J. Henzl a P. Knoblich omluveni), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Přítomno bylo 6 občanů. 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Boženu Pospíšilovou a Petra Švehlu, zapisovatelem Lenku Hánovou. 
 

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:  

Vyjádření se přítomných občanů:  
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. Příprava rozpočtu obce pro rok 2017 
III. Zaměstnanci obce 
IV. Obnova vybavení zasedací místnosti OÚ 
V. Nové stanovy DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
VI. Různé 
VII. Závěr  

 

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti      Zdrželi se 0  
Usnesení č. RNM XV. 146 bylo schváleno. 

 
Bod I.  Rozpočtová změna 

Předsedající předložil zastupitelům návrh na RZ č. 04/2016. Rozpočet bude upraven v příjmové části  

o 939.100,- Kč, jedná se o navýšení příjmu u daně z příjmů právnických osob 162.900,- Kč, příspěvky na VPP 
183.900,- Kč, navýšení příjmu ze služeb občanům 21.300,- Kč, navýšení příjmu místní správy 8.900,- Kč, 

převody vlastních fondů 300.000,- Kč, dotace na volby 19.900,- Kč, odvod z VHP 10.000,- Kč, cestovní ruch 



2.200,- Kč, Údržba potoka 14.500,- Kč, Sportoviště 92.200,- Kč, Dotace Pard. Kraje 118.000,-, přijaté úroky 

300,- Kč a životní prostředí 5.000,- Kč. Ve výdajové části bude rozpočet upraven o 868.000,- Kč, jedná se o 
navýšení výdajů na pracovníky VPP o 400.000,- Kč, výdaje na dopravu dětí do ZŠ 22.000,- Kč, výdaje na 

likvidaci odpadních vod 10.000,- Kč, sportoviště 10.000,- Kč, nebytové hospodářství 5.000,- Kč, likvidace 
odpadů 10.000,- Kč, VO 100.000,- Kč, ostatní odpady 21.000,- Kč a převody vlastních fondů 300.000,- Kč. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje rozpočtovou změnu č. 04/2016, která je nedílnou součástí 

zápisu. Rozpočet je navýšen v příjmové části o 939.100,- Kč a ve výdajové části o 868.000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro  7    Proti   0   Zdrželi se    0 

Usnesení č. RNM XV. 147 bylo schváleno. 

 
 

Bod II. Příprava rozpočtu obce pro rok 2017 
Předsedající seznámil přítomné s přípravou rozpočtu obce pro rok 2017. Informace o zahájení přípravy 

rozpočtu byla zveřejněna v RL na webu obce. Žádosti a návrhy na rozpočet je nutné podat do 20. 11. 2016 na 

OÚ. Poté bude sestaven návrh rozpočtu, který projedná zastupitelstvo na své pracovní schůzce a následně 
bude návrh rozpočtu obce pro rok 2017 zveřejněn na úředních deskách obce. Schválení rozpočtu obce pro rok 

2017 je naplánováno na zasedání, které se bude konat v pondělí 19. 12. 2016 od 18,00. 
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

 

Bod III. Zaměstnanci obce 
Předsedající seznámil přítomné s počty pracovníků VPP a sdělil další vývoj. Obci se podařilo vyjednat 

prodloužení jedné dohody s ÚP a to na jednoho pracovníka do 28. 2. 2017, dále budou pokračovat 4 
pracovníci do konce roku 2016, ostatním končí pracovní poměr k 31. 10. 2016.  

Dále předsedající seznámil přítomné s problematikou VPP v roce 2017, dle dokumentu obdrženého od ÚP.   

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.  
Vyjádření zastupitelů: V. Šnajdr se dotázal na pracovní náplň zaměstnanců 

Starosta - hlavní náplní práce je v současné době lesní hospodářství, údržba veřejného prostranství, v zimním 
období jde také o úklid sněhu  

Vyjádření občanů: žádné  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě souhlasí s prodloužením pracovních smluv 4 pracovníků VPP do 31. 
12. 2016 a jednoho pracovníka do 28. 2. 2017. 

 Výsledek hlasování: Pro   7    Proti    0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XV. 148 bylo schváleno. 
 

Bod IV. Obnova vybavení zasedací místnosti OÚ  
Předsedající předložil návrh na nákup nového vybavení zasedačky. Jedná se o 50 ks stohovatelných židlí 

z bukové překližky na ocelové kostře a 8 ks skládacích konferenčních stolů o rozměru 180 x 60 cm. Celková 

cena vč. DPH je 71.040,- Kč. Současné vybavení bude převezeno do tělocvičny, kde bude sloužit pro účely 
pořádání kulturních akcí. Nové vybavení bude sloužit výhradně pro účely OÚ.   

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.  
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup 50 ks židlí a 8 ks stolů do zasedací místnosti OÚ za 
celkovou cenu 71.040,- Kč vč. DPH. 

Výsledek hlasování: Pro   7    Proti    0     Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XV. 149 bylo schváleno. 

  



 

 
Bod V. Nové stanovy DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska  

Předsedající předložil zastupitelstvu obdržený návrh změny stanov DSO Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska. Změna stanov se týká především změny sídla a zavedení nového způsobu hlasování. 

Novým způsobem hlasování je elektronické hlasování prostřednictvím e-mailu zvané PER ROLLAM.  

Tento způsob rozhodování odpovídá moderním trendům, je rychlejší a jednoduší a hlavně není nutné se 
scházet na schůzi. Bohužel tímto všechny výhody končí a začíná legislativní pohled. Protože jsem měl určitou 

obavu z tohoto způsobu hlasování a z jeho zákonnosti. Požádal jsem ministerstvo vnitra o vyjádření k 
možnosti aplikace tohoto způsobu hlasování. Ministerstvo potvrdilo moji obavu a ve svém vyjádření uvádí, že 

má zato, že tento způsob není v souladu se zákonem. Toto vyjádření jsem rozeslal všem členům svazku a 
doufal, že obdržím nový návrh stanov, kde ustanovení o hlasování per rollam nebude. Bohužel jiný návrh 

stanov nepřišel, a proto doporučuji zastupitelstvu s novým návrhem stanov nesouhlasit. Současně se 

stanovami je předložen i návrh změny zakládací listiny, která však uvádí přímou souvislost se stanovami a 
proto i tento dokument doporučuji nepřijmout. Doporučuji tedy, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, že 

nesouhlasí s návrhem změny stanov i zakládací listiny svazku, a požaduje vypuštění všech ustanovení o 
elektronickém hlasování. Pokud bude tato podmínka splněna zastupitelstvo obce změnu stanov i zakládací 

listiny přijme.  

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.  
Vyjádření zastupitelů: žádné  

Vyjádření občanů: žádné 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě nesouhlasí s předloženým návrhem změny stanov svazku a 
současně i s návrhem změny zakládající listiny. Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě požaduje, aby 
z návrhu stanov byly vypuštěny všechny ustanovení o elektronickém hlasování.  

Výsledek hlasování: Pro  6      Proti     0    Zdrželi se  1 (Pastýř) 

Usnesení č. RNM XV. 150 bylo schváleno. 
 

Bod VI. Různé 

Pozemkové úpravy 
Předsedající seznámil přítomné s postupem na pozemkových úpravách. V pondělí 31. 10. 2016 se bude 

v zasedací místnosti konat projednání nároků jednotlivých vlastníků. Doporučuji vlastníkům, kterých se 
pozemkové úpravy týkají, aby se na toto jednání dostavili. Projednání nároků bude možné od 13 do 17 hodin. 

Vlastníci byli o jednání informováni dopisem zaslaným SPÚ.   
 

Pozemky dotčené stavbou chodníků 

Předsedající seznámil přítomné s GP, který řeší zaměření skutečné polohy chodníků. Na základě tohoto GP je 
možné provézt majetkoprávní vypořádání s dotčenými vlastníky.  

S výstavbou chodníků jsou spojeny majetkoprávní vypořádání s Římskokatolickou farností Rychnov na 
Moravě, Josefem Němcem, SPÚ a Pardubickým krajem. 

S Josefem Němcem se bude jednat o směnnou smlouvu, kdy obec získá pozemek pod chodníkem a J. Němec 

získá pozemek mezi jeho budovou a obecní bytovkou. Záměr směny bude zveřejněn dle zákonných požadavků 
a poté bude možné směnu provést, projednání se předpokládá na příštím zasedání. 

Část chodníků v prostoru před farou je na pozemcích farnosti a zde je nutné pozemky od farnosti odkoupit. 
S farností byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které je uvedeno, že cenu stanový znalec. 

Proto, aby obec nemusela hradit znalce, je možné domluvit přímo kupní cenu. Předsedající navrhuje 
nabídnout farnosti cenu 25,- Kč/m2. V GP se jedná o dvě parcely a to 2439/1 - 249m2 a 2439/2 - 21m2. 

Pozemek 2439/2 bude následně bezplatně převeden na Pardubický kraj, protože se jedná o pozemek pod 

krajskou silnicí. Celkem se jedná o nákup v hodnotě 6.750,- Kč. Pokud zastupitelstvo odsouhlasí cenu 
nakupovaných pozemků, bude nabídka postoupena farnosti a bude záležet, zda částka bude farností 

odsouhlasena.  
Předsedající požádal zastupitele o souhlas s nákupem uvedených pozemků a stanovení ceny. 

Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné 
 

 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemků vzniklých na základě GP č. 754-134/2015 

ppč. 2439/1 ostatní plocha o výměře 249m2 a ppč. 2439/2 ostatní plocha o výměře 21m2, prodávajícím je 
Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě, pozemky budou odkoupeny za cenu 25,- Kč/m2.   

Výsledek hlasování: Pro    7    Proti    0     Zdrželi se  0 

Usnesení č. RNM XV. 151 bylo schváleno. 
 

Dále požádal předsedající zastupitele o schválení přijetí daru pozemků od Pardubického kraje. Přičemž se 
jedná o pozemky vzniklé dle GP č. 754-134/2015 ppč. 3519/2 - 155m2, ppč. 3519/3 - 23m2 a 3519/4 - 90m2.  

Tyto pozemky pod chodníkem daru kraj obci bezplatně. Obec bude následně bezplatně darovat pozemky pod 
krajskou silnicí vlastněné obcí, zde musí být opět zveřejněn záměr daru, takže ke schvalování dojde až po 

zveřejnění. 

Předsedající požádal přítomné o jejich vyjádření.  
Vyjádření zastupitelů: žádné 

Vyjádření občanů: žádné  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě schvaluje bezúplatný převod pozemků vzniklých na základě GP č. 
754-134/2015 ppč. 3519/2 ostatní plocha o výměře 155m2 , ppč. 3519/3 ostatní plocha o výměře 23m2  a 

ppč. 3519/4 ostatní plocha o výměře 90m2. 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 XV. 152 bylo schváleno. 

 

S SPÚ se jedná o způsobu převodu dvou dotčených pozemků a toto bude řešeno na příštím zasedání. 
 

     
Kontrola kotlů 

Předsedající připomněl přítomným povinnost provézt do konce roku revizi kotlů na tuhá paliva. 

Obec seznámila občany prostřednictvím RL 
Dotace DČOV 

Předsedající sdělil, že obdržel od občanů podnět k nové dotaci na pořízení DČOV. Proto se rozhodl podat 
informace k této problematice. Přítomní byli komplexně informováni o dotaci poskytované v rámci Národního 

programu Životního prostředí, výzva č. 11/2016. Tato výzva podporuje výstavbu domácích čistíren odpadních 

vod do 50 EO a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení 
nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Poté předsedající připomněl, že obec je na základě referenda 

zavázána k výstavbě tlakové kanalizace a proto by se měla obec snažit zrealizovat tento projekt. Připomněl, že 
v projektu bude pokračováno po zplatnění nové katastrální mapy obce, které je předpokládáno počátkem 

příštího roku. 
 

Diskuse 

Předsedající vyzval zastupitele i občany k diskusi. 
Zastupitelé - žádné 

 
Občané - p. Makyňa se dotázal na četnost kontrol veřejného osvětlení s odůvodněním, že u pošty již 10 dní 

nesvítí světlo VO 

Starosta - světla kontroluji vždy při průjezdu obcí v období kdy světla svítí, jsou známi 4 místa, kde světla 
nesvítí a ta jsou objednaná a připravuje se jejich výměna 

 
- p. Fojtík se dotázal na průběh převodu pozemků směněných s f. ZOS, s tím, že se domnívá, že pro obec je 

tato směna nevýhodná 
Starosta - směna byla řádně schválena zastupitelstvem a v současné době probíhají úkony potřebné pro její 

realizaci, obec získá touto směnou pozemky pro zalesnění, a proto nesouhlasím s názorem pana Fojtíka   

 
 

 



Bod VII. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za jejich účast, sdělil, že další zasedání se bude konat dle potřeby a poté 
zasedání zastupitelstva v 19:03 hod. ukončil. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) RZ 04/2016 
 

 
Zápis byl vyhotoven dne:  4. 11. 2016 
Zapisovatelka: Lenka Hánová  
 

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

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

 
Milan Hána - starosta obce 


