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Zápis z XXVI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 6. června 2013
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Pavel Martínek, Mgr. Růţena Matějů, Josef Pech, Radek Novák,
Jaroslav Šnicer, Ing. arch. Hana Lisová, MUDr. Michaela Petrová, Vlastimil Nečada
Omluveni: Ing. Milan Vopálenský, MVDr. Petr Vondrák, Jaroslava Blaţková
Předsedající: Pavel Martínek – starosta městyse
Hosté: 4 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření městyse
a) aktuální vývoj
b) rozpočtové opatření č. 6/2013
3. Smlouva o dílo
4. Výběrová komise
5. Ţádost o pronájem pozemku p. č. 339/3 v k. ú. Sázava
6. Ţádost o spolupráci
7. Diskuze
8. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 18,10 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, poté
provedl kontrolu prezenční listiny, konstatoval, ţe zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
Zapisovatelem předsedající určil pana Maláta. Ověřovateli zápisu předsedající určil pana
Nečadu a pana Nováka. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle návrhu. (8/0/0) K zápisu
z 25. zasedání nebylo vzneseno připomínek.
II. Hospodaření městyse
a) Starosta městyse informoval zastupitele o aktuálním hospodaření městyse. Provádí se
pravidelná údrţba veřejné zeleně – sečení trávy, vzhledem k období dešťů to letos bylo
náročnější. Nastoupili 2 pracovnice na veřejně prospěšné práce (pracovní místa na pomocné
činnosti dotovaná úřadem práce). Provedla se oprava schodů a tarasu na koupališti v Novém
Rychnově, neproběhlo však vyčištění dna koupaliště. Musela se také opravit 2 domovní
vodovodní šoupata v Novém Rychnově, kde docházelo k únikům vody, také proběhla oprava
a výměna čerpadla v čerpací stanici v Sítinách. Po několika letech pouţívání se musí provést
údrţba a opravy sekacího traktoru. Průběţně také probíhají dokončovací terénní práce v okolí
nového parkoviště. Starosta dále informoval, ţe spolu s ředitelkou MŠ Roubalovou navštívili
další novostavbu mateřské školy v Pardubicích, tato jiţ třetí navštívená školka se jim zatím
jeví jako technicky nejvhodnější řešení (ţelezobeton a sádrokarton). Paní Lisová zmínila i
moţnost novostavby mateřské školy formou dřevostavby, toto řešení by se nemělo zavrhovat.
Starosta dále informoval, ţe proběhla výměna oken a dveří v kabinách na fotbalovém hřišti
v Novém Rychnově a v hasičské zbrojnici v Novém Rychnově. V souvislosti s tím sdělil, ţe
ţádosti o dotaci na 2. fázi opravy kabin nebylo vyhověno, proto tyto opravy zatím
neproběhnou.
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b) Starosta městyse předloţil návrh rozpočtového opatření č. 6 v rozpočtu městyse na rok
2013 (viz příloha č. 1). Rozpočtové opatření zachycuje náklady na opravy vodovodu, přípravu
veřejné zakázky na zateplení sportovní haly, soudní poplatky při vymáhání dluhů, nákup
pozemku u vodojemu v Novém Rychnově a úpravu příjmů o vratky záloh z roku 2012. Návrh
byl schválen. (8/0/0) Na vědomí bylo zastupitelstvu městyse dáno rozpočtové opatření č. 4 a
5, které provedl starosta městyse v rámci jemu svěřených pravomocí.
III. Smlouva o dílo
Starosta městyse předloţil návrh mandátní smlouvy s firmou Finanční poradenství s.r.o. na
provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na akci „sníţení imisní zátěţe a
realizace úspor ve sportovní hale v Novém Rychnově“ (viz příloha č. 2). Uvedl, ţe městysi
byla ţádost o dotaci z Operačního programu ţivotní prostředí schválena v celém rozsahu tak,
jak městys ţádal a v současné době je potřeba vybrat vhodného dodavatele stavebních prací,
výběr se řídí zákonem o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, ţe městys nemá dostatek
kapacit k zajištění takovéto velké zakázky a zákon je velmi sloţitý, navrhl starosta pověřit
zajištěním výběrového řízení externí firmu. Návrh byl schválen. (8/0/0)
IV. Výběrová komise
Starosta městyse v souvislosti se schválením dotace na rekonstrukci sportovní haly
předloţil návrh zadávací dokumentace celé akce a také navrhl sloţení hodnotící komise a
komise pro otevírání obálek: Pavel Martínek, František Červený, Jaroslav Šnicer, Ing. arch.
Hana Lisová, Jan Malát a náhradníci Vladimíra Kostříţová, Radek Novák, MUDr. Michaela
Petrová, MVDr. Petr Vondrák. Návrh byl schválen. (8/0/0)
V. Žádost o pronájem pozemku p. č. 339/3 v k. ú. Sázava
Starosta městyse předloţil návrh na doplnění usnesení č. 07/25/13 z 25. zasedání
zastupitelstva, kdy bylo chybně uvedeno, ţe jde o pronájem celého pozemku p. č. 339/3
v Sázavě panu Štěpánovi. Ve skutečnosti se jedná pouze o část pozemku o výměře 30 m2.
Návrh na doplnění usnesení byl schválen. (8/0/0)
VI. Žádost o spolupráci
Starosta městyse předloţil návrh společnosti REVENGE a.s. o spolupráci při umístění
kontejnerů na pouţité oděvy, obuv a hračky. Uvedl, ţe zastupitelstvo v minulosti jiţ schválilo
umístění takového kontejneru u školy, a to s firmou RE_CO CZECH. Nevidí proto důvod,
proč mít v obci kontejnery od 2 různých firem, navíc firma RE_CO CZECH dává městysi
větší odměny za umístnění kontejneru. Navrhl proto ţádost zamítnout. Návrh byl schválen.
(8/0/0)
VII. Diskuze
Do diskuze nebyl podán ţádný příspěvek.
IX. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 18,40. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/26/13 k bodu 2b:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 6 v rozpočtu městyse na rok 2013 dle
přílohy č. 1. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/26/13 k bodu 3:
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Zastupitelstvo městyse schválilo návrh mandátní smlouvy se společností Finanční poradenství
s.r.o. dle přílohy č. 2 na provedení a organizační zajištění kompletního průběhu veřejné
zakázky na akci „Sníţení imisní zátěţe a realizace úspor ve sportovní hale v Novém
Rychnově“. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/26/13 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo pro veřejnou zakázku „Sníţení imisní zátěţe a realizace
úspor ve sportovní hale v Novém Rychnově“:
a) zpracovatele veřejné zakázky společnost Finanční poradenství s. r. o. dle uzavřené
mandátní smlouvy
b) jako jediné kritérium pro výběr dodavatele nabídkovou cenu
c) sloţení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek: Pavel Martínek, František
Červený, Jaroslav Šnicer, Ing. arch. Hana Lisová, Jan Malát a náhradníci Vladimíra
Kostříţová, Radek Novák, MUDr. Michaela Petrová, MVDr. Petr Vondrák
(8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/26/13 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo doplnění usnesení č. 07/25/13, kdy ve větě první se doplňují
slova „části o výměře 30 m2“. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/26/13 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse zamítlo ţádost o spolupráci společnosti REVENGE a. s. (8 pro –
hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 10. června 2013 zapsal: Malát Jan…..………......................................

Ověřili: dne ………………….

Vlastimil Nečada….………..……….........……..………

dne ………………….

Radek Novák...….……...……...…..……………….……

Starosta městyse……………..……........…………………

