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Zápis z XXXVI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 07. června 2018
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Iva Reichová, Vlastimil Florian, Mgr. Ondřej Kratochvíl, Jiří Holan DiS.
Omluveni: Jaroslav Benda, Ing. Milan Vopálenský
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 5 občané
Program:
1. Zahájení
2. Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 160 v Novém Rychnově
3. Výběr dodavatele pro realizaci MŠ
4. Interpelace a diskuse
5. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 18,10 přivítáním přítomných zastupitelů a hostů,
poté provedla kontrolu prezenční listiny, konstatovala, že zastupitelstvo městyse je
usnášeníschopné a že bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Zapisovatelem
předsedající určila pana Holana. Ověřovateli zápisu předsedající určila pana Floriana a pana
Kratochvíla. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle pozvánky. (4/0/0) K zápisu z 35.
zasedání nebyly vzneseny připomínky.
II. Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 160 v Novém Rychnově
Starostka městyse navrhla ukončit nájemní smlouvu s panem Kubů na pronájem
nebytových prostor v Novém Rychnově č. p. 160, a to dohodou k 30. 06. 2018. Uvedla, že jde
o návrh pana Kubů, který již nehodlá prostory využívat. Zároveň navrhla schválit záměr
pronájmu těchto prostor za stejných podmínek, jako měl pan Kubů. Návrhy byly schváleny.
(4/0/0)
III. Výběr dodavatele pro realizaci MŠ
Starostka městyse předložila zastupitelům zprávu o hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku „Novostavba mateřské školky Nový Rychnov“ – viz příloha č. 1. Navrhla schválit
tuto zprávu a rozhodnout o výběru dodavatele, a to společnosti STATUS stavební a. s.,
Humpolec. Celková nabídková cena činí 35 327 691,56 Kč s DPH. Dále navrhla pověřit
podepsáním smlouvy o dílo starostku městyse. Návrhy byly schváleny. (4/0/0)
IV. Interpelace a diskuze
a)
Paní Uhlířová se dotázala, jaká je situace s výstavbou nového hřiště. Starostka městyse
reagovala informací, že dotace byla poskytnuta a v současné době probíhá dokončení procesu
povolení stavby a bude probíhat výběr dodavatele. Finance se musí proinvestovat v letošním
roce. Paní Uhlířová se dotázala, co se stane, pokud se nevybere dodavatel. Starostka městyse
řekla, že v takovém případě bude městys žádat ministerstvo o prodloužení čerpání dotace.
b)
Starostka městyse informovala o provedení vrtu v Novém Rychnově. Vrt však
nepřinesl očekávané výsledky. Nyní se plánuje další vrt a zpracovává se rozpočet dalších
nákladů.
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c)
Pan Barták požádal o řešení dopravní situace u nemovitosti č. p. 110, kdy v zatáčce
zde vozidla jezdí rychle a došlo nyní k nehodě, která způsobila škody na jeho nemovitosti.
Bartákovi by byli rádi, kdyby se na komunikaci nainstaloval retardér nebo by se mohl
nainstalovat zpomalovací semafor. Městys by měl vybírat za nedodržování rychlosti pokuty.
Starostka městyse řekla, že komunikace je v majetku kraje a že se spojí se správcem
komunikace a projedná možnosti zpomalení provozu v tomto úseku. Připomněla, že již nyní
je rychlost omezena na 30km/h, to že ji řidiči nedodržují, lze pokutovat jenom policií. Pan
Sekava se přidal s požadavkem, že by se přes Řeženčice také mohlo jezdit pomaleji. Starostka
městyse řekla, že projedná i dopravní situaci v Řeženčicích.
d)
Pan Sekava požádal o opravu chodníku v Řeženčicích u hlavní silnice u nemovitosti č.
p. 8. Starostka městyse řekla, že v tomto volebním období se určitě už nebudou začínat nové
akce. Chodníky by se měly koordinovat ve spolupráci s majiteli sítí (E.ON, CETIN, voda,
kanál), aby se do nich pak několik let nezasahovalo.
e)
Starostka městyse podala informace o aktuální situaci vodovodu v Řeženčicích.
Dlouhodobým pozorováním a kontrolou provozu se ukazuje, že zcela jistě mají odběratelé
spojeny rozvody své vlastní vody ze studní s rozvody napojenými na vodovod. Mnohdy
občané nemají tyto vrty nebo studně ani řádně povoleny. Toto odporuje zákonu. Také je
v současné době podporováno státem udělat si záchytnou nádrž na dešťovou vodu a tou pak
doma splachovat WC, otázkou opět zůstává ochota občanů si úplně oddělit rozvody vody.
Potom logicky dochází ke kontaminaci pitné vody vodou užitkovou či dešťovou, která není
majiteli studen pravděpodobně kontrolována. Dále informovala, že bylo přistoupeno ke
spolupráci s právníkem při dalším postupu řešení neplatičů vody a případnému odpojení
nemovitostí od vody. Pan Florian zmínil i problémy s vodou v Čejkově, kdy došlo zřejmě
k velkému jednorázovému odběru vody. Starostka uvedla, že výkyvy ve spotřebě vody jsou
všude, přijedou chalupáři, kropí se zahrádky, napouští bazény atd. Paní Uhlířová řekla, že lidé
říkají, že si spotřebu vody zaplatí. Těžko pak soudit, když nebude voda, co si budou platit,
jsou např. i tací, co kropí zahrady v pravé poledne.
f)
Starostka městyse poděkovala organizátorům Novorychnovských stezek a dětských
dnů. Paní Uhlířová upozornila, že při pořádání dětského dne se také stal incident mezi rodiči,
což jí přijde naprosto nevhodné a zbytečné. Starostka sdělila, že dětský den pořádal SDH
Nový Rychnov a jako takový zajišťoval pořadatelskou službu. Pan Sekava konstatoval, že
okrskové cvičení hasičů bylo naprosté zklamání. Zvlášť je ostudou, že účastníci z řad dětí
nedostanou od pořadatelů občerstvení a vše si musí platit. Všude jinde je zvykem účastníky
občerstvit. Zvláště když hasičské spolky dostávají od městyse podporu na jejich činnost. Paní
Uhlířová sdělila, že není, kdo by mladé hasiče v Novém Rychnově vedl. Starostka městyse
uvedla, že je to věc dohody hasičských spolků, aby mohla spolupráce dobře fungovat.
g)
Pan Florian poděkoval za uspořádání předpouťového posezení v Čejkově.
XII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 19,30. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/36/18 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo ukončení nájemní smlouvy č. 2017/160/5 s panem Kubů
dohodou ke dni 30. 06. 2018. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/36/18 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr pronájmu nebytových prostor v Novém Rychnově č.
p. 160 (1 místnost o výměře 22,84 m2) za min. nájemné 1 090,- Kč měsíčně za standardních
podmínek nájmu. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/36/18 k bodu 3:
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Zastupitelstvo městyse schválilo písemnou zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Novostavba mateřské školky Nový Rychnov“ a schválila uzavření kupní smlouvy se
společností STATUS stavební a. s., Humpolec dle přílohy č. 1 a pověřila starostku městyse
podpisem smlouvy o dílo. (4 pro – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 11. června 2018 zapsal: Jiří Holan DiS................................................
Ověřili: dne ………………….

Vlastimil Florian …...………………….………………...

dne ………………….

Mgr. Ondřej Kratochvíl..........……………….…………..
Starosta městyse……………..………........………………

