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Zápis ze IV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 14. března 2019
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Iva Reichová, Vlastimil Florian, Pavel Martínek, Ing. Lenka Marešová,
Bc. Štěpánka Spiritová, MUDr. Michaela Petrová
Omluveni: Martin Klouda, MVDr. Petr Vondrák, Jiří Holan DiS.
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 8 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Prodej části pozemku p. č. 2156/1 v k. ú. Nový Rychnov
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a. s. na akci
„Řeženčice – kabel VN, TS, kabel NN, obnova“
4. Žádost REMA AOS, a. s. o připravenosti k jednání o uzavření smlouvy
5. Žádost paní Kabelkové o souhlas s vyhloubením tůní a uložení zeminy
6. Žádost pana Kouřimského o odkoupení pozemků v k. ú. Řeženčice
7. Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro akci „ZTV – Lokalita „U Hřiště“ Nový
Rychnov“
8. Bytové hospodářství – žádosti o pronájem bytu paní Budíková, paní Tůmová, žádost o
výměnu bytu paní Nováková
9. Žádost paní Florianové o uzavření dohody o výpovědi smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v Novém Rychnově 160
10. Žádost paní Peroutkové o pronájem nebytových prostor v Novém Rychnově 160
11. Žádost Senior Care sociální služby o. p. s. o finanční příspěvek
12. Žádost paní Bartákové o dotaci pro kapelu Otisk
13. Žádost paní Uhlířové o zakoupení vitrín
14. Žádost pana Řády o finanční příspěvek
15. Žádost SH ČMS – SDH Nový Rychnov o finanční dar
16. Rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu městyse na rok 2019
17. Interpelace a diskuse
18. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 1800 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 Maláta. Ověřovateli zápisu předsedající určila pana Martínka a paní
Marešovou. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle pozvánky. (6/0/0) K zápisu z 3.
zasedání nebyla vznesena ze strany zastupitelů žádná připomínka.
II. Prodej části pozemku p. č. 2156/1 v k. ú. Nový Rychnov
Starostka městyse navrhla změnu usnesení č. 03/39/18, kterým zastupitelstvo schválilo
prodej části pozemku p. č. 2156/1 v k. ú. Nový Rychnov paní Prokůpkové. Uvedla, že paní
Prokůpková v době mezi podáním své žádosti a schválením zastupitelstvem převedla svou
nemovitost na pana Fuxu. Protože pozemek je k nemovitosti přisloučen a nemá své číslo, není
možné jej prodat nikomu jinému než majiteli č. p. 22 v Novém Rychnově. Jiný návrh nebyl
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podán. Návrh na změnu usnesení byl schválen. (6/0/0)
III. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a. s. na akci
„Řeženčice – kabel VN, TS, kabel NN, obnova“
Starostka městyse předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce, a. s. (viz příloha č. 1). Věcné břemeno se týká pozemků p. č.
1083/1, 1092/2, 1093, 32/1, 1083/9, 965/17 a 1082/3 v k. ú. Řeženčice. Navrhla, aby smlouvu
městys potvrdil s podmínkou, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za min. úplatu ve výši
66 000,- Kč. Místostarosta městyse doplnil, že bude nutné vypracovat projekt na rekonstrukci
veřejného osvětlení, projektant je již osloven a zpracovává nabídku. Úplata za věcné břemeno
bude sloužit k úhradě nákladů městyse s vyvolanou přeložkou veřejného osvětlení. Pan
Sekava sdělil, že rekonstrukce osvětlení nebude v celé obci. Starostka potvrdila, že se jedná
jen o část obce a o pozemky městyse. Místostarosta doplnil, že soukromé vlastníky pozemků
městys neřeší a ani řešit nemůže. Jiný návrh nebyl podán. Návrh byl schválen. (6/0/0)
IV. Žádost REMA AOS, a. s. o připravenosti k jednání o uzavření smlouvy
Starostka městyse předložila žádost společnosti REMA AOS, a. s. o vyjádření
připravenosti jednat o uzavření smlouvy o zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu
z obalů. Uvedla, že společnost již dříve předložila návrh smlouvy. Tuto smlouvu však městys
zamítl s důvodem, že společnost nemá potřebnou autorizaci od Ministerstva životního
prostředí. Tuto autorizaci však ministerstvo nevydá, pokud nemá doloženo uzavření smluv.
Navrhla proto schválit potvrzení připravenosti k jednání o uzavření smlouvy. Doplnila, že se
nejedná o závazek smlouvu uzavřít a z tohoto prohlášení nevyplývají žádné povinnosti pro
městys v budoucnu. Dále uvedla, že v současné době má městys uzavřenu smlouvu se
společností EKO-KOM, a. s., která autorizaci má. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Jiný
návrh nebyl podán. Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
V. Žádost paní Kabelkové o souhlas s vyhloubením tůní a uložení zeminy
Starostka městyse předložila žádost paní Kabelkové o souhlas s vyhloubením tůní a
uložením zeminy na p. č. 1578/5 v k. ú. Nový Rychnov. Žádost je bez dalšího komentáře,
projektového záměru či technického popisu. Navrhla žádost zamítnout. Paní Vítková se
dotázala, o jaký pozemek jde. Starostka uvedla, že jde o pozemek za rybníkem Stará Hráz a
jde o fyzickou osobu. Jiný návrh nebyl podán. Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
VI. Žádost pana Kouřimského o odkoupení pozemků v k. ú. Řeženčice
Starostka městyse předložila žádost pana Kouřimského o odkoupení pozemku p. č.
1083/16 (oplocená zahrada) a část p. č. 1083/13 (veřejné prostranství před č. p. 16) v obci
Řeženčice. Navrhla schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1083/16 za min. kupní cenu ve výši
50,- Kč/m2 a úhradu veškerých nákladů s prodejem spojených kupujícím a zamítnout žádost o
odkoupení pozemku p. č. 1083/13. Pan Sekava se dotázal na důvod návrhu na zamítnutí.
Starostka uvedla, že jde o část návsi a veřejné prostranství a městys se těchto pozemků
zbavovat nebude. Pan Sekava dodal, že naši předkové odmítali cokoli na návsi prodat, pokud
to nebyla plocha pro zastavění, aby měli volné ruce, pokud se tam bude cokoli dít. Jiný návrh
nebyl podán. Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
VII. Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro akci „ZTV – lokalita „U Hřiště“
Nový Rychnov“
Starostka městyse předložila nabídky oslovených projektantů, které zajistil místostarosta
městyse, na akci „ZTV – lokalita „U Hřiště“ Nový Rychnov“. Pan Slabý předložil nabídku,
ovšem bez návrhu smlouvy o dílo a jeho nabídku doporučila vyřadit z dalšího výběru. Pan
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Hulínský a pan Zadražil nabídky i smlouvy předložili. Pan Císař se dotázal, o jakou lokalitu
jde. Starostka uvedla, že o lokalitu za fotbalovým hřištěm v Novém Rychnově, navazuje na
stávající zástavbu. Lokalita je již řešena ve změně č. 1 územního plánu, pozemky byly již
vykoupeny a nyní jde o samotnou územní studii a povolení. Místostarosta doplnil, že jde o
práce na několik let a výhledově budou parcely připraveny za 3-4 roky. Starostka navrhla
uzavřít smlouvu s panem Zadražilem vzhledem k dobrým zkušenostem s jeho prací pro
městys a jeho návrh je nejkomplexnější. Pan Sekava se dotázal, kolik se plánuje počet parcel.
Starostka uvedla, že 11 nových parcel. Místostarosta doplnil, že ještě není jisté, jaký přesný
počet parcel bude, to vyjde z možností, které bude dávat územní studie. Jiný návrh nebyl
podán. Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
VIII. Bytové hospodářství – žádosti o pronájem bytu paní Budíková, paní Tůmová,
žádost o výměnu bytu paní Nováková
Starostka městyse předložila žádosti o pronájem bytu paní Budíkové a paní Tůmové a
žádost o výměnu bytu paní Novákové. Navrhla žádost paní Novákové zamítnout, sdělila, že
paní Novákové byl již v minulosti jiný byt nabídnut a tuto nabídku odmítla. Žádosti paní
Budíkové a Tůmové vzít na vědomí a zařadit je do registru žádostí o byty. Místostarosta
uvedl, že v současné době jsou byty nepřipravené k pronájmu, pracuje se na jejich opravách.
Jiný návrh nebyl podán. Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
IX. Žádost paní Florianové o uzavření dohody o výpovědi smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v Novém Rychnově 160
Starostka městyse předložila žádost paní Florianové o uzavření dohody o ukončení
pronájmu nebytových prostor v Novém Rychnově 160 – prodejny drogerie, a to k 31. 03.
2019. Navrhla žádost schválit. Pan Sekava se dotázal, zda je jiný zájemce o prostory.
Starostka uvedla, že zájemce je a pronájem bude předmětem dalšího jednání. Jiný návrh nebyl
podán. Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
X. Žádost paní Peroutkové o pronájem nebytových prostor v Novém Rychnově 160
Starostka městyse předložila žádost paní Peroutkové o pronájem nebytových prostor po
paní Florianové v Novém Rychnově 160 pro obchodní činnost. Navrhla žádost odložit do
doby, než budou prostory řádně předány paní Florianovou a bude možné posoudit stav prostor
k dalšímu nájmu. Zřejmě bude nutné provést stavební opravy. Samozřejmě bude muset být
schválen záměr pronájmu a podmínky nájmu. Pan Florian uvedl, že paní Peroutkovou osobně
pozval na dnešní jednání, je škoda, že se nedostavila. Jiný návrh nebyl podán. Návrh starostky
byl schválen. (5/1/0)
XI. Žádost Senior Care sociální služby o. p. s. o finanční příspěvek
Starostka městyse předložila žádost společnosti Senior Care sociální služby o. p. s. o
finanční příspěvek na pokrytí cestovních náhrad jejich pečovatelek v roce 2018 ve výši
22 300,- pro 1 klienta z naší obce. Navrhla žádost zamítnout. Místostarosta doplnil, že není
známo, kdo služby využil. Pan Florian uvedl, že v minulosti zastupitelstvo žádosti o
příspěvky zamítalo, když neví, zda služby jsou opravdu nutné a potřebné a hlavně zda jsou
finance účelně vynaložené. Pan Řáda, uvedl, že tyto služby si lidé platí a mohou žádat o
sociální příspěvky. Paní Marešová uvedla, že sociální služby jsou financované z různých
zdrojů. Jiný návrh nebyl podán. Návrh starostky městyse byl schválen. (6/0/0)
XII. Žádost paní Bartákové o dotaci pro kapelu Otisk
Starostka městyse předložila žádost paní Bartákové o dotaci pro kapelu Otisk k úhradě
nákladů na vydání CD ve výši 10 000,- Kč. Navrhla poskytnout nikoli dotaci, ale dar ve výši
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15 000,- Kč s podmínkou, že kapela se písemně zaváže před poskytnutím daru zajistit zdarma
hudební produkci na 3 kulturních akcích pořádaných městysem v letech 2019 a 2020. Paní
Petrová uvedla, že kapela Otisk už má jméno v hudebním světě. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
XIII. Žádost paní Uhlířové o zakoupení vitrín
Starostka městyse předložila žádost paní Uhlířové o zakoupení 3 ks uzamykatelných vitrín
pro prezentaci a vystavování výrobků šikovných rychnovských obyvatel do vstupní chodby
radnice za 4 000,- až 6 000,- za kus. Navrhla žádost zamítnout. Vyjádřila názor, že pokud by
se mělo uvažovat o vybavení pro radnici, tak to vzít kompaktně a se stylem a úrovní. Městys
má možnost získat zdarma vitríny od paní Florianové, toto se může zvážit. Paní Marešová
uvedla, že není prostor pro prezentaci, který může být i jinde, než na radnici, např.
v knihovně. Jiný návrh nebyl podán. Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
XIV. Žádost pana Řády o finanční příspěvek
Starostka městyse předložila žádost pana Řády o finanční příspěvek na dotisk 40 ks
zpěvníků, který byl vytvořen pro rychnovskou farnost ve výši 6 000,- Kč. Navrhla této žádosti
vyhovět tak, že městys poskytne dar Římskokatolické farnosti Nový Rychnov ve výši 6 000,Kč. Jiný návrh nebyl podán. Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
XV. Žádost SH ČMS – SDH Nový Rychnov o finanční dar
Starostka městyse předložila žádost SH ČMS – SDH Nový Rychnov o finanční dar ve výši
75 000,- Kč na náklady pro uspořádání oslav 135. výročí založení sboru a pro pořádání
ostatních kulturních akcí a pro činnost mladých hasičů. Navrhla poskytnout dar ve výši
25 000,- Kč jako ocenění za pomoc hasičů při čištění kanalizace v roce 2018. Uvedla, že
výročí sboru nebylo s obcí zatím vůbec komunikováno a mělo by se projednat konkrétní
čerpání nákladů a není ani zatím stanoveno datum oslav. Pan Sekava poznamenal, že pokud
bude výročí probíhat jako poslední okrsková soutěž v Novém Rychnově, tak by neposkytl ani
korunu. Paní Marešová podpořila bližší upřesnění požadavku. Paní Petrová uvedla, že činnost
s mladými hasiči funguje a obci pomáhají. Pan Sekava poprosil, aby bylo myšleno i na ostatní
hasičské sbory. Paní Marešová uvedla, že zatím zastupitelé zvažují systém financování. Jiný
návrh nebyl podán. Návrh starostky městyse byl schválen. (6/0/0)
XVI. Rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu městyse na rok 2019
Starostka navrhla schválit rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu městyse na rok 2019 (viz
příloha č. 3), které obsahuje tyto položky: navýšení nákladů na lesní práce v souvislosti
s těžbou kůrovcového dřeva – 200 000,- Kč, výměna dopravního značení – 50 000,- Kč,
projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Sázavě – 60 000,- Kč, výměna
serveru a PC na úřadu městyse – 85 000,- Kč, poskytnuté dary dle usnesení z tohoto zasedání
– 46 000,- Kč. Výdaje jsou kryty rozpočtovou rezervou. Pan Sekava se dotázal, zda se
nepočítá se snížením rychlosti přes Řeženčice. Starostka městyse uvedla, že probírala situaci
se zástupci krajské správy silnic a toto rozpočtové opatření neřeší, rozpočtové opatření řeší
výměnu stávajícího dopravního značení. Pan Sekava uvedl, že nějaký pán situaci procházel a
řekl, že se diví, že snížená rychlost v Řeženčicích dosud není. Když přes ves valí naložené
traktory, tak je otázka času, než k něčemu dojde. V případě snížení rychlosti je možnost
preventivních akcí a pokutování. Starostka přislíbila znovu požadavek pana Sekavy projednat.
Jiný návrh nebyl podán. Návrh starostky byl schválen. (6/0/0)
XVII. Interpelace a diskuze
a)
Starostka městyse uvedla doplnění k požadavku na snížení rychlosti přes Řeženčice,
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že se musí vyjádřit i správní orgány. Požadavky byly i na umístění zrcadel. Paní Bartáková
uvedla, že snížená rychlost smysl nemá, u jejich domu je rychlost snížená a je každému jedno.
Vyjádřila podivení, jak je možné, že v jiných obcích jsou retardéry, zvýšené povrchy a jiné
omezování rychlosti provozu. Místostarosta uvedl, že jde o krajskou komunikaci, na místní
komunikaci je věc městyse, je nutné znát situaci, která je všude jiná. Pan Malát doporučil
konání veřejné debaty na téma dopravní problémy, zastupitelstvo vše sepíše a předloží
odborníkovi k vyjádření a posouzení, bude to samozřejmě něco stát. Upozornil, že požadavky
obce nebyly v minulosti schváleny např. při rekonstrukci průtahu v roce 2006. Starostka
uvedla, že vždy záleží na investorovi a projektantovi té které komunikace.
b)
Starostka městyse uvedla doplnění k podpoře spolků, kdy minulé zastupitelstvo
vytvořilo systém darů a osobně je přesvědčena, že to je dobrá cesta, zvláště když se pracuje
s mládeží. Pan Řáda uvedl, že je důležité trvat na vyúčtování nákladů a vše kontrolovat, to
nemůže být zase tak složité. Pan Sekava uvedl, že spolky by si měly nejdříve něco vydělat a
pak zpětně se městys rozhodne, zda něco přidá nebo ne a pro všechny stejně. Paní Marešová
uvedla, že je pro podporu tam, kde se pracuje s dětmi. Paní Štěpánová se dotázala, že si přece
spolky i vydělávají na svou činnost. Paní Marešová uvedla, že výdělky spolků by měly být
použity na jejich činnost. Paní Štěpánová uvedla, že v Sázavě se akce pořádají jen z příspěvků
občanů, od obce nikdy finance nepotřebovali. Starostka městyse uvedla, že se hrozně těžko
hledá nějaký klíč v podpoře všech spolků a jsou spolky, které budou akce pořádat dál i bez
příspěvku městyse. Místostarosta městyse uvedl, že přispívat by se mělo, ale musí to mít
pravidla. Velký spolek ještě neznamená, že by měl mít větší příspěvek. Pan Řáda uvedl, že
spolky mohou městysi nabídnout i práci jejich členů a tím ušetřit finance, toto ovšem je pro
některé spolky velký problém.
c)
Pan Sekava uvedl, že hlavní vodoměr v Řeženčicích špatně měří spotřeby vody.
Místostarosta městyse uvedl, že toto řešil se správcem vodovodu a vodoměr je asi 2 roky starý
a dohodl jeho výměnu a kontrolu. Osobně si udělal kontrolu provozu vodovodu v Řeženčicích
a jsou zde veliké výkyvy. Dle něho souhlasí to, co se řešilo již za minulého zastupitelstva.
Zadal správci vodovodu, aby zpracoval návrh dalších technických opatření i s rozpočtem, co
to bude obnášet.
d)
Pan Císař ukázal zastupitelům podklad pro daň z nemovitostí pro svého bratra. Daň
z nemovitostí je v naší obci nehorázná. Když městys dostal dotaci na školku, tak finance mít
musí. Uvedl příklad z Počátek, kde zvedli cenu vody z 55,- Kč na 65,- Kč za 1 m3 a mají z ní
zisk 1 000 000,- Kč. Pan Malát uvedl, že vodné a stočné je věcně usměrňované a regulované a
také kontrolované dozorovými orgány. Na vodě nelze vydělávat a peníze z vody by měly jít
opět do vody. Pan Sekava uvedl, jestli nedochází k nedorozumění mezi ziskem a příjmem.
Pan Císař uvedl, že zastupitelé jsou tady pro lidi a musí se také vyjít lidem vstříc a ne je
odírat. Někteří ani nedodržují příkaz hospodařit s vodou. Mluvil s panem Doubkem,
advokátem z Pelhřimova a ten mu řekl, že kdyby takováto výše daně byla v Pelhřimově, tak
zastupitele občané ukamenují. Do pokladny přibydou finance, když se zvýší ceny vody. Pan
Sekava uvedl, že městys provoz vodovodů dotuje. Paní Spiritová uvedla, že se vždy uvádělo,
že daň z nemovitostí je vyšší proto, aby mohla být nižší cena vody. Paní Štěpánová uvedla, že
pokud zde bydlí lidé za 1 000,- Kč za měsíc, tak to není v pořádku a nájem je nízký, přijde jí
to hodně málo. Líbilo by se jí takto levně bydlet. Osobně jí výše daně z nemovitostí
nezatěžuje, protože si dokáže vydělat, ale je zde spousty starších lidí, které to může zatěžovat.
Městys by měl více vydělávat z nájmů. Starostka uvedla, že jsou i sociální byty a je také
důležitý stav bytů. Paní Štěpánová uvedla, že by i nájemníci měli investovat do bytů.
Místostarosta městyse se dotázal, o kolik by se měla zdražit voda. Když byl starostou, zdražil
vodu o 4,- Kč a nemohl chodit ani do hospody. Starostka uvedla, že návrhy občanů na snížení
daní, zvýšení vodného a stočného a zvýšení nájemného se zastupitelé budou věnovat na svých
schůzkách. Paní Petrová uvedla, že se zastupitelé zabývají mnoha tématy. Místostarosta
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městyse uvedl, že on nebude dělat alibistická a populistická rozhodnutí, neměl snížení daně
z nemovitostí ve volebním programu a není to jeho priorita. Když byl starostou, tak zvýšení
daní navrhl, městys má tuto daň celou do rozpočtu na rozdíl od jiných daní a můžeme si sami
rozhodnout, kam finance směřovat. Navrhl tuto otázku projednat s konečnou platností a po
zbytek volebního období ji už neřešit.
e)
Paní Štěpánová uvedla, že se uskutečnila schůze občanů Sázavy, kde se probíralo, co
by se mělo zlepšit. Řešil se i povrch hřiště. Z ankety, kterou zajistila, upřednostňují občané
umělý povrch. Předběžný rozpočet je do 200 000,- Kč. Místostarosta městyse se dotázal, zda
je hřiště prioritou občanů v Sázavě. Umělý povrch je bezúdržbový. Starostka městyse uvedla,
že ani umělý povrch není bez nutnosti údržby. Pan Malát doplnil, že v Horní Cerekvi řeší
v současné době na školním hřišti umělý povrch, který jim dosloužil. Starostka uvedla, že
současná antuka je zarostlá travou. Paní Štěpánová uvedla, že hřiště užívají obyvatelé i z okolí
a návštěvníci Sázavy. Žádala minulý rok aspoň o antuku. Vedení městyse tehdy řeklo, že
antuka je drahá. Starostka městyse uvedla, že antuka se nyní nedá již použít. Paní Štěpánová
uvedla, že by se měl hledat i způsob financování, chtějí to udělat, aby to zatěžovalo co
nejméně rozpočet. V žádném případě již nechtějí antuku, o kterou by se museli starat.
Místostarosta městyse uvedl, že se musí řešit povrch komplexně i s odvodněním a podložím.
f)
Paní Štěpánová požádala o vyřešení vymletého asfaltového povrchu před jejím domem
v Sázavě. Místostarosta uvedl, že je povrch podemletý vodou a není nic jiného, než vše
rozkopat a zabránit dalšímu podmáčení. Dále paní Štěpánová uvedla, že pan Strnad by chtěl
opravit zábradlí u nádrže za hospodou v Sázavě, které je prý svalené. Dále se zeptala na
kapličku v Sázavě, zda se o něčem s ní uvažuje nebo ne. Místostarosta městyse tlumočil
zjištěné požadavky občanů ze Sázavy – studně, rybníky, hřiště, chodníky, kaplička – střecha,
fasáda, bývalá škola – taras, střecha, podlahy, další kontejnery na plasty, působit na majitele
nezastavěných stavebních parcel, 2 lavičky na hřiště, vodu, kanalizaci, filtr. Místostarosta
doplnil, že do vodovodů a kanalizací se bude investovat prioritně. Nyní probíhá monitoring a
čištění kanalizace v Novém Rychnově. Bude to ovšem velký finanční požadavek na rozpočet.
g)
Pan Javůrek se dotázal, kdy se udělá přístřešek pro kuřáky u hospody. Dotázal se, proč
se sedí na starých židlích v hospodě, když městys pořídil několik nových. Paní Štěpánová
uvedla, že by se toto mělo říci hospodskému a ne zastupitelům. Pan Javůrek se dotázal, zda to
mají od městyse hospodští zakázané. Paní Marešová uvedla, že nemají, ale šetří nábytek na
společenské akce. Pan Malát uvedl, že nábytek je městyse a nájemce restaurace za jeho stav
zodpovídá.
h)
Pan Javůrek upozornil, že veřejné osvětlení před jeho domem zvláště ve větrném
počasí nefunguje, ale pak je zase funkční. Místostarosta městyse uvedl, že zaměstnanci
osvětlení monitorují, závadu se najít zatím nedaří.
i)
Paní Marešová pozvala všechny na akce „úklid našich obcí“ a „velikonoční dílničky“,
které podporuje městys a pořádají jí Šikulky. Omluvila se za překlep termínu masopustu
v Novém Rychnově v kulturním kalendáři. Znovu připomněla, aby občané využívali odběr
novinek emailem od městyse.
j)
Pan Císař vytkl, že se zasedání zastupitelstva předem nehlásí veřejným rozhlasem.
Starostka přislíbila nápravu.
k)
Starostka městyse poděkovala nejen svým jménem paní Florianové za dlouholetý
provoz obchodu s drogerií v Novém Rychnově.
X. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse ve 20,30. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
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Přehled přijatých usnesení:
Usnesení č. 01/04/19 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo změnu usnesení č. 03/39/18, kdy se mění kupující pozemku
p. č. 2156/1 díl A v katastrálním území Nový Rychnov za kupní cenu 50,- Kč/m2 místo paní
Prokůpkové na kupujícího pana Fuxu. Veškeré související náklady hradí kupující. (6 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/04/19 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy č. 1010015430/008 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., IČO: 280 85 400, dle přílohy
č. 1 s podmínkou, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v min.
výši 66 000,- Kč bez DPH. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/04/19 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse potvrdilo připravenost k jednání o uzavření smlouvy o zajišťování
zpětného odběru obalů a odpadu z obalů prostřednictvím obecního systému nakládání
s komunálními odpady se společností REMA AOS, a. s., IČO: 046 75 151. (6 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 04/04/19 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse zamítlo možnost vyhloubení tůní a uložení zeminy na pozemku p. č.
1578/5 v katastrálním území Nový Rychnov paní Kabelkovou a panem Belkou. (6 pro –
hlasováno veřejně).
Usnesení č. 05/04/19 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost pana Kouřimského o odkoupení pozemku p. č. 1083/13
v katastrálním území Řeženčice a schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 1083/16
v katastrálním území Řeženčice za min. kupní cenu 50,-Kč/m2 a úhradu všech souvisejících
nákladů s prodejem kupujícím. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/04/19 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo pro akci „ZTV – Lokalita „U
Hřiště“ Nový Rychnov“ s Ing. Zadražilem, IČO: 474 47 088, dle přílohy č. 2. (6 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/04/19 k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost paní Novákové o výměnu bytu a vzalo na vědomí
žádost paní Budíkové o pronájem bytu a paní Tůmové o zařazení do registru uchazečů o byty.
(6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/04/19 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse schválilo dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2011/160/7 s paní
Florianovou ke dni 31. 03. 2019. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/04/19 k bodu 10:
Zastupitelstvo městyse odložilo žádost paní Peroutkové o pronájem nebytových prostor
v Novém Rychnově č. p. 160. (5 pro, 1 proti – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/04/19 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost Senior Care sociální služby o. p. s., IČO: 247 32 915, o
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finanční příspěvek na rok 2019. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/04/19 k bodu 12:
Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí daru paní Bartákové na spoluúčast na nákladech
na nahrání a vydání hudebního CD nosiče kapely Otisk ve výši 15 000,- Kč s podmínkou, že
se kapela Otisk před poskytnutím daru písemně zaváže zajistit pro městys hudební produkci
na 3 společenských akcích v letech 2019 a 2020 bez nároku na honorář. (6 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 12/04/19 k bodu 13:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost paní Uhlířové o zakoupení 3 ks uzamykatelných vitrín.
(6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 13/04/19 k bodu 14:
Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí daru Římskokatolické farnosti v Novém
Rychnově, IČO: 625 40 572, ve výši 6 000,- Kč na spolufinancování vydání 40 ks zpěvníků
manželů Řádových určených pro farnost Nový Rychnov. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 14/04/19 k bodu 15:
Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí daru SH ČMS – SDH Nový Rychnov, IČO: 638
93 436, ve výši 25 000,- Kč jako ocenění za pomoc městysi při čištění kanalizace v roce 2018.
(6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 15/04/19 k bodu 16:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu městyse na rok 2019 dle
přílohy č. 3. (6 pro – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 17. března 2019 zapsal: Jan Malát……................................................
Ověřili:

Pavel Martínek...……....……………….………………...
Lenka Marešová………..........……………….…………..
Starosta městyse……………..………........………………

