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Informace z 20. zasedání zastupitelstva 

Zasedání konaného dne 4. září se zúčastnilo 8 zastupitelů (omluven V. Šnajdr, 

P. Knoblich omluvený pozdní příchod v 18:40) a 9 občanů. 

Rozpočtová změna 

Přijata byla třetí rozpočtová změna tohoto roku, ta 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 340,- Kč a vypořádání financí z let minulých 930,- 

Kč. Ve výdajové části se navyšuje o 7.020,- Kč pořízení nové vodovodní 
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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. 

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-ti kontejnery a paletový vozík. Předpokládaná hodnota 

projektu jsou 2 mil. Kč. Poskytnutá dotace je ve výši 85 % uznatelných 

nákladů. 

Volby do PS PČR 

Předsedající informoval přítomné o blížícím se termínu voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. Volby se uskuteční 20. a 21. října, v naší obci je 

zřízen jeden volební okrsek a hlasovací místností bude zasedačka OÚ.  

 

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.  

 

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 předešlé darovací smlouvě se státem opomenut.  
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Vandalizmus v obci 

Předsedající 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 byly 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 

škodit obci - v areálu hřiště úmyslně vypuštěno 40 m3 vody, kterou musí obec 

samozřejmě uhradit. Na čerstvě zabetonovaný schodek u vstupu do MŠ, bylo 

záměrně stoupnuto a ten se bude muset znovu opravit, a zároveň 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 mají 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 s kamerou. 

Dále se bude dovybavovat nádobím kuchyně MŠ a opravovat proděravěná 

střecha MŠ. 

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. 
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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. 

Přijetí daru pozemku 

Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru pozemku od paní A. Štěpánkové. 

 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 
nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

Informace z obecního úřadu 

 

Pozvánka na zasedání 

Zveme všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 

v pondělí 2. 10. 2017 od 18:00 v zasedací místnosti.  

Změna ordinace dětské ambulance MUDr. Kadlecové 

Informujeme občany o tom, že od 11. září platí v dětské a dorostové 

ambulanci ve Starém Městě nová ordinační doba.  

Tel. kontakt do ordinace: 603 804 824 

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE 

PONDĚLÍ 7:30 – 11:30 13:00 – 15:00 

ÚTERÝ 7:30 – 11:30 poradny 13:00 – 16:00; 16:00 – 17:00 pro objednané 

STŘEDA 7:00 – 10:00  

ČTVRTEK 7:30 – 11:30 poradny 13:00 – 14:30 

PÁTEK 7:30 – 10:00  

 

Nefunkční rozhlas 

Obecní rozhlas byl cca 14 dní mimo provoz, za což se velice omlouváme. 

K odstávce rozhlasu došlo z důvodu nutného přerušení vedení. Protože se tato 

situace může v budoucnu opakovat, připomínáme mobilní aplikaci, o níž se 

dočtete více v dalším článku. 

 

 



5 

 

Připomenutí mobilní aplikace, ve které najdete naši obec 

Připomínáme občanům mobilní aplikaci ČESKÁ OBEC, 

díky které budete mít vždy aktuální informace z naší obce  

k dispozici ať jste kdekoli. 

Potřebné je však připojení k internetu (třeba prostřednictvím WIFI). 

Aplikaci si můžete stáhnout na Google Play nebo App Store. 

  

Daňové přiznání k dani z nemovitosti 

Přílohou tohoto vydání je brožura, kterou nám poskytnul katastrální úřad. 

Brožura Vás seznámí s problematikou daňového přiznání k dani z nemovitosti. 

Daňové přiznání se dle zákona podává do 31.1. a to podle stavu k 1. 1. roku 

následujícího po provedené změně. Zjišťujeme možnosti usnadnění podání 

daňového přiznání pro občany naší obce. Pokud se nám podaří najít řešení, 

jak občanům s touto problematikou pomoci, budeme vás informovat 

prostřednictvím dalších vydání RL a na webu obce. 

Volby do PS PČR 

Ve dnech 20. a 21.října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Volební místností v naší obci bude zasedací místnost OÚ. 

Voleb se může zúčastnit občan ČR, který dovrší nejdéle v den voleb 18 let 

věku a starší. Při příchodu do volební místnosti se volič musí prokázat platným 

občanským průkazem případně cestovním pasem. Volební místnost bude 

otevřena v pátek 20.10. v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 21.10. 

v době od 8:00 do 14:00 hod. Občané mohou požádat OÚ o hlasování do 

přenosné volební schránky. Tento požadavek je nutné nahlásit na OÚ do 

20.října do 22:00 hod. Předpokládaná doba hlasování do přenosné volební 

schránky je v sobotu 21.10. v době od 10:00 až 11:00 hod.  

Brožura reflexní prvky pro chodce 

Již začalo podzimní období, které přináší zhoršenou viditelnost i dřívější západ 

slunce. Apelujeme proto na chodce i ostatní účastníky silničního provozu, aby 

dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích. Z tohoto důvodu je 

přílohou tohoto vydání letáček BESIPu, který vás seznámí s povinnostmi i 

výhodami používání reflexních prvků pro chodce.  
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Kulturní akce 

 

28. října – Drakiáda – fotbalové hřiště 

Tradiční podzimní akce, která je zcela závislá na počasí. Připravte své draky a 

vyčkejte na potvrzení termínu prostřednictvím plakátů a hlášení v rozhlase.  

 

17. listopadu – Lampionový průvod – start v MŠ 

Průvod bude vycházet ze dvora MŠ a končit bude u hospody, kde každý 

účastník dostane párek na opečení a čaj na zahřátí.  

 

2. prosince – Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou 

Podrobnosti budou zveřejněny, s jistotou lze říci, že bude opět otevřeno 

Rychnovské peklo i nebeská komnata. 

 

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

často se na mě obracíte s dotazem na koupi obecního pozemku, proto jsem se 

rozhodl touto cestou připomenout postup pro prodej pozemků, který byl 

avizovaný po dokončení mapování. Nabídka prodejů pozemků je zpracována a 

v pondělí bude návrh investičního výboru projednán na zastupitelstvu. Po 

odsouhlasení zastupitelstvem bude zveřejněn záměr prodeje, směny nebo 

případně pronájmu předmětných pozemků. Současně se zveřejněním obdrží 

uživatelé pozemků dopis s návrhem prodeje, směny či nájmu pozemku, vždy 

dle konkrétní situace. Záměrem je vše připravit tak, aby se daly na 

listopadovém případně prosincovém zasedání projednat a schválit smlouvy. 

Nabídka se bude týkat pouze pozemků, které obec vyhodnotí jako nepotřebné 

a zároveň je někdo užívá. Uzavřít smlouvu s obcí bude moci pouze uživatel 

pozemků.  

Dalším tématem dotazů je asfaltový recyklát na parkovišti pod koupalištěm. 

Ano jedná se skutečně o asfaltový recyklát, který pořídila obec pro potřeby 

oprav obecních komunikací či parkovacích ploch. Vzhledem ke klimatickým 

podmínkám je možné, že recyklát použijeme až v příštím roce, ale zatím 

počítám s použitím alespoň části ještě letos. Tento materiál obec zakoupila a 

není tedy zadarmo, jak si někteří nenechavci myslí. Pokud má někdo z občanů 
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zájem může, se na mě obrátit, a pokud to bude vzhledem k požadovanému 

množství možné, obec recyklát přeprodá.  

Věčným tématem je v naší obci také palivové dřevo. V letošním roce máme 

splněno a to, co jste si objednali, to jste také dostali. Výjimku tvoří jednotlivci, 

kteří požadují dřevo tvrdé, a to my prostě máme pouze v malém množství. 

Proto se nedostalo na všechny, nabídnuta byla tedy alternativa v podobě 

dřeva měkkého. Trochu čísel, v letošním roce bylo pokryto všech 95 žadatelů 

v celkovém množství cca 500 m3 palivového dřeva. V současné době máme 

k odvozu připraveny poslední opožděné objednávky a tím budou v letošním 

roce vaše požadavky vyřízeny. I v příštím roce bude obec nabízet palivové 

dřevo a stejně jako v roce letošním i letech předcházejících se bude jednat o 

dřevo z prořezávek či kalamit. Pokud bude příležitost, bude opět nabídnuta i 

palivová kulatina, ta je ovšem za vyšší cenu. Téma palivové dřevo - to je na 

celé vydání RL, a proto se tím již nebudu dále v tomto vydání zabývat a 

vrátíme se k němu příští rok při otevření pořadníku. 

V příštích cca dvou týdnech bude provedeno poslední sekání břehů potoka, 

příkopů u silnice i místních komunikací a také se bude provádět poslední 

mulčování. Pokud máte ještě někdo zájem o práce křovinořezem, či 

mulčovačem, prosím co nejdříve nahlaste svůj požadavek na OÚ.   

 

Milan Hána 

starosta obce 

     

Zprávičky z naší školičky 

 

 

Foukej, foukej, větříčku, 

shoď mi jednu hruštičku. 

Shoď mi jednu nebo dvě,  

budou sladké obě dvě. 
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A je tu podzim… 

a s ním začátek školního roku. Odešlo nám 8 dětí, které už mají jiné 

povinnosti než ty školkové. Přes prázdniny byla dokončena rekonstrukce MŠ – 

vchod s kamerovým systémem. Dostanete se k nám, jak již bylo řečeno, 

společným vchodem do obecní tělocvičny. V letošním školním roce 2017/2018 

máme prozatím zapsáno 18 dětí. Z toho 5 holčiček a 13 chlapců. 4 z těchto 

dětí jsou předškoláci a budou se celý rok připravovat na nástup do základní 

školy. Pro tyto děti je nově poslední rok v MŠ povinný. Čeká nás opět spoustu 

her, tvoření, cvičení, zpívání a jiných radovánek. Pravidelně nás budou 

navštěvovat děti z MŠ Mladějov, které budou jezdit na divadelní představení 

divadélka JÓJO. Dále spolupracujeme se ZŠ a MŠ Třebařov, také s logopedkou 

a jinými odbornými pracovišti. Jsme zapojeni do projektu, který je 

spolufinancován Evropskou unií – PERSONÁLNÍ PODPORA V MATEŘSKÉ 

ŠKOLE. Cílem projektu je posílení personální kapacity pro dvouleté děti, 

podpora profesního růstu pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností s 

jinými mateřskými školami a prevence logopedických vad u dětí v MŠ. Budeme 

se vám takto hlásit s novinkami a fotografiemi v každém vydání těchto listů. 

Závěrem vás chceme seznámit s nejbližšími akcemi, personálním obsazením a 

kontakty do MŠ. 

AKCE: 

2. 10. 2017 – divadlo – Palečkovo dobrodružství 

31. 10. 2017 – fotografování 

21. 11. 2017 – divadlo – O sněhovém nadělení 

Bude také slavnost světýlek, drakiáda... termíny budou upřesněny 

Personální obsazení: 

Jana Pekařová – ředitelka MŠ 

Naděžda Kostková – třídní učitelkami 

Magdaléna Šmídová – chůva, vedoucí stravování, úklid 

Věra Hlubinková – kuchařka, úklid 

Kontakty: 

tel. MŠ  - 461100491; ředitelka - 777256968  

    774633590 – vedoucí stravování 

e-mail:    ms@rychnovnm.cz 

mailto:ms@rychnovnm.cz
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Zpráva o činnosti klubu chovatelů 

 Rychnov na Moravě 

Od 1. září je oficiálně zapsán klub chovatelů. Plný název zní: Český svaz 

chovatelů, z.s., Základní organizace Rychnov na Moravě, IČO:06346596. 

V současné době má naše organizace 10 členů. Rádi do svých řad přijmeme 

nové členy. Nové členy budeme přijímat na první schůzi dne 18. 11. 2017. 

Schůze se bude konat v zasedací místnosti OÚ od 18:00. Členský příspěvek ve 

výši 400,- Kč/na rok, budou noví členové platit od roku 2018. 

Těšíme se na nové členy                                                                                 

                     Miroslav Sekanina ml., předseda ČSCH ZO Rychnov na Moravě   

 

Zpráva o činnosti SDH Rychnov na Moravě 

V srpnu jsme jen uklidili trochu v hasičské klubovně a hlavně odpočívali a 

doháněli resty ze soukromí. 

Zjistili jsme, že potřebujeme nový rozdělovač, protože ten starý nám s novou 

mašinou moc nespolupracoval, tak jsme si ho z vlastních prostředků koupili. 

S Lubošem jsme byli opět osloveni jako rozhodčí, tentokrát 16.9. na 

Mistrovství ČR v Pardubicích v Českém poháru v běhu na 100 m s překážkami. 

Počasí moc příjemné nebylo, ale výkony účastníků byly skvělé. Přijeli jsme sice 

utahaní, ale zase o další zkušenost bohatší. 

Tento víkend jsme měli pestrý ... Naše družstvo jelo soutěžit na Memoriál 

Josefa Hubáčka do Sušic. Tady se klukům dařilo a oba útoky, jak klasický, tak 

s rozhazováním hadic a sáním zvládli na 1. Prvenství jim uniklo o pouhé necelé 

4 vteřiny. Počasí nepřálo vůbec, ale možná právě proto se zadařilo. 

Já jsem se pro změnu v sobotu zúčastnila Setkání praporů ve Svitavách a to 

za Staré Město, o což jsem byla požádána. Sešlo se 72 praporů, mnoho 

účastníků a různých představitelů i z vlády a několik hostů z Polska. Bylo to 

zajímavé setkání a i přes nepřízeň počasí se přišla podívat široká veřejnost. 

Co se týká závodění, tak letošní sezónu už uzavřeme, ale aktivní budeme až 

do konce roku. O všem vás budu opět informovat prostřednictvím 

Rychnovských listů. 

 

                                                          Božena Pospíšilová, starostka SDH 
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 Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 250,-/hod 

Štěpkování větví 200,-/hod 

Práce s křovinořezem 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou pilou 150,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou sekačkou 

Práce tlakovým čističem 

Práce s motorovým kalovým čerpadlem 

150,-/hod/ pracovník 

150,-/hod 

150,-/hod 

Přibližování navijákem  150,-/hod 

Doprava materiálu na vleku malotraktoru 150,-/hod 

Stříhání živých plotů 150,-/hod 

Broušení řetězů motorových pil 30,-/kus 

Broušení zahradního nářadí 20,-/kus 

 

Veškeré služby provádí pracovníci obce a je nutno je objednat na obecním 

úřadě. U prací účtovaných v hodinové sazbě je minimální účtovaná doba 

30 minut a práce musí být prováděny v zastavěné části obce. Mimo toto území 

je nutná individuální kalkulace. 

 

  Obec Rychnov na Moravě 

Rychnov na Moravě č. p. 63, 569 34 

tel: 461 100 455,info@rychnovnm.cz 

www.rychnovnm.cz 

Úřední hodiny 

Po, St: 8:00-11:30 12:30-17:00 

Redakční rada 

Josef Henzl, Milan Hána, Petr Švehla 

 

 

Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází 1x za dva měsíce. 

mailto:info@rychnovnm.cz
http://www.rychnovnm.cz/

