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Zápis z XXXVI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 25. června 2014
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Pavel Martínek, Ing. Milan Vopálenský, Radek Novák, Mgr. Růžena
Matějů, Josef Pech (odchod v 19,40 – bod XII.), Jaroslav Šnicer, Vlastimil Nečada, Ing. arch.
Hana Lisová (příchod v 18,30 – bod X.)
Omluveni: MVDr. Petr Vondrák, Jaroslava Blažková, MUDr. Michaela Petrová
Předsedající: Pavel Martínek – starosta městyse
Hosté: 15 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření městyse - aktuální vývoj
3. Rozpočtové opatření č. 5
4. Závěrečný účet městyse za rok 2013
5. Účetní závěrka MŠ, ZŠ a městyse Nový Rychnov
6. Žádost o navýšení počtu zastupitelů
7. Udělení výjimky z počtu žáků ZŠ Nový Rychnov na rok 2014-2015
8. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce
9. Předčasné splacení úvěrů
10. Žádost o rekonstrukci dětského hřiště v Novém Rychnově
11. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městyse Nový Rychnov
12. Žádost TJ Start Nový Rychnov o poskytnutí úhrady rekonstrukce volejbalového hřiště
13. Prodloužení nájemních smluv
14. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
15. Záměr prodeje pozemku p. č. 345/37 v Sázavě – změna usnesení
16. Diskuse
17. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 18,00 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, poté
provedl kontrolu prezenční listiny, konstatoval, že zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
Zapisovatelem předsedající určil pana Maláta. Ověřovateli zápisu předsedající určil pana
Nečadu a pana Nováka. Program zasedání by schválen v rozsahu dle návrhu s doplněním o
body 14 a 15. (7/0/0) Zápis z 35. zasedání byl ověřen bez připomínek.
II. Hospodaření městyse
Starosta městyse seznámil zastupitele s aktuálním hospodařením městyse. Provádí se
pravidelné sečení veřejných ploch, systém údržby veřejné zeleně však doznal změny, kdy od
května jej zajišťuje dodavatelská firma, nikoliv zaměstnanci městyse. Opravili se všechny
zjištěné úniky vody z vodovodního řadu v Novém Rychnově (křižovatka Chmelnice-Sázava),
následně proběhlo zaasfaltování hlavních i místních komunikací po opravách za uplynulý rok.
Pokračují práce na sportovní hale, starosta připomněl, že stále městys nemá od Státního fondu
životního prostředí rozhodnutí o dotaci. Není proto stále jasná výše dotace a spoluúčasti
městyse, rekonstrukci však již nešlo dále odkládat. Dále starosta seznámil přítomné
s aktuálními pracemi na přípravě akce rekonstrukce silnic v obci směrem na Horní Cerekev a
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Rohoznou. Probíhá majetkoprávní vypořádání pro stavební práce (viz také bod 8). Nejedná se
však pouze o komunikace, společnost E.ON při příležitosti rekonstrukce silnic plánuje
přeložení stávajícího venkovního vedení do země. Starosta zdůraznil, že v souvislosti se
zrušením venkovních rozvodů NN bude nutné také přeložit, případně vyměnit, či přímo nově
položit rozvody veřejného osvětlení. Práce na projektové přípravě se již rozběhly tak, aby ze
strany městyse nedošlo k prodlení a zdržování celé akce. Městys také požádal o dotaci
z Fondu Vysočiny na částečnou opravu komunikace Čejkov – Lešov, pokud bude dotace
poskytnuta, opraví se cca 200 m této komunikace. Dále uvedl, že zastupitelé již mají podklady
pro vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro stavbu nové
mateřské školy, v červenci tak zřejmě bude zadání předloženo na zasedání zastupitelstva.
III. Rozpočtové opatření č. 5
Starosta městyse předložil návrh rozpočtového opatření č. 5 v rozpočtu městyse na rok
2014 (viz příloha č. 1). Uvedl, že rozpočtové opatření zachycuje schválené akce – oprava
komunikace Čejkov – Lešov, přípravné práce na veřejné zakázce na budovu MŠ, přijaté
účelové dary pro činnost ZŠ, příspěvek TJ Start na „Novorychnovské stezky“, rekonstrukci
místního rozhlasu, rekonstrukci osvětlení ve sportovní hale, rekonstrukci sportovní haly,
přípravu stavebních parcel v NR a Sázavě. Návrh byl schválen. (6/0/1)
IV. Závěrečný účet městyse za rok 2013
Starosta městyse předložil návrh závěrečného účtu městyse za rok 2013 (viz příloha č. 2).
Návrh závěrečného účtu byl po zákonem stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce. Součástí
závěrečného účtu je také zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013, kterou
zastupitelstvo vzalo na vědomí a kde je konstatováno, že v hospodaření městyse nebylo
shledáno závad. Navrhl proto schválit závěrečný účet městyse za rok 2013 bez výhrad. Návrh
byl schválen. (7/0/0)
V. Účetní závěrka MŠ, ZŠ a městyse Nový Rychnov za rok 2013
Starosta městyse předložil návrh účetní závěrky městyse Nový Rychnov a příspěvkových
organizací Základní školy a Mateřské školy za rok 2013. Uvedl, že součástí účetní závěrky
jsou účetní výkazy, kterou jsou také součástí závěrečného účtu. Účetní závěrku je nutné
schvalovat, protože to městysi ukládá zákon č. 239/2012 Sb. Informace o schválení či
neschválení účetní závěrky je městys povinen zaslat ministerstvu financí. Navrhl schválit
účetní závěrku bez výhrad. Návrh byl schválen. (7/0/0)
VI. Žádost o navýšení počtu zastupitelů
Pan Vopálenský požádal o přesunutí tohoto bodu na závěr zasedání, protože se zatím
nedostavila paní Lisová. Přesunutí bylo schváleno. (7/0/0)
VII. Udělení výjimky z počtu žáků ZŠ Nový Rychnov na rok 2014-2015
Starosta městyse navrhl udělit výjimku pro Základní školu Nový Rychnov z počtu žáků na
dobu jednoho roku pro školní rok 2014/2015. Škola bude fungovat jako osmitřídní základní
škola. Výjimka bude udělena dle školského zákona. Městys se svým rozhodnutím zavazuje
v případě potřeby uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, zvláště pak na propad
mzdových nákladů pedagogů i nepedagogů. Na rozhodnutí ředitelky školy záleží, které dvě
třídy se budou spojovat. Starosta zdůraznil, že případná úhrada zvýšení mzdových nákladů
není určena na nenárokové odměny pedagogů, ale na základní tarifní platy pedagogů i
nepedagogů. Udělení výjimky pro základní školu Nový Rychnov bylo schváleno.
(9/0/0) Paní Matějů doplnila, že nyní vychází školu 14 dětí a naopak přichází 12 prvňáčků a 3
další prvňáčci jsou v jednání. Letošní rok by proto neměl být rozpočet kvůli nákladům na
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platy navyšován. Příspěvek ze státního rozpočtu na přímé náklady na rok 2015 zatím není
znám.
VIII. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce
Starosta městyse předložil návrh smlouvy zakládající provést stavbu „III/1335 Nový
Rychnov – průtah“ a smlouvu o výpůjčce (viz příloha č. 3) s Krajem Vysočina. Pan Toman
uvedl, že se jedná o standardní smlouvu, která je nutná pro realizaci stavební akce, smlouva
řeší využití pozemků při rekonstrukci komunikací a také budoucí majetkové vyrovnání
dotčených pozemků. Uvedl, že rekonstrukce komunikací se samozřejmě dotkne pozemků i
staveb ve vlastnictví městyse (inženýrských sítí, chodníků, napojení místních komunikací).
Starosta městyse navrhl schválit záměr výpůjčky pozemků. Návrh byl schválen. (7/0/0)
IX. Předčasné splacení úvěrů
Starosta městyse předložil návrh na předčasné splacení úvěrů městyse. Vyjádřil
přesvědčení, že stávající zastupitelstvo by mělo městys odevzdávat plně bez dluhů, naopak
s vytvořenými finančními rezervami. Uvedl, že v roce 2006 měl městys půjčeno od bank
celkem 9 025 012,10 Kč a zbývalo splatit 6 773 418,78 Kč. Od té doby se splatilo
6 407 306,68 Kč, na úrocích a bankovních poplatcích se zaplatilo navíc 855 277,47 Kč.
V současné době zbývá doplatit jistina ve výši 366 112,10 Kč. Paní Zemanová připomněla, že
městys může platit i smluvní pokuty či penále za předčasné splacení, někdy je výhodnější
úvěr nesplácet jednorázově. Dotázala se také na procento úročení úvěrů. Starosta sdělil, že
v úvěrových smlouvách nejsou sjednány žádné pokuty ani penále za předčasné splacení, jen
úhrada ušlých úroků, které by ovšem byly stejně zaplaceny. Zdůraznil, že ke konci funkčního
období tohoto zastupitelstva bude hospodaření městyse bez dluhů, zastupitelstvo tím jen
potvrzuje, že svůj strategický cíl – oddlužení městyse – je splněn. Dále uvedl, že úročení je do
4%. Návrh starosty na jednorázové splacení úvěrů od České spořitelny a. s. byl schválen.
(7/0/0)
X. Žádost o rekonstrukci dětského hřiště v Novém Rychnově
Starosta městyse předložil žádost pana Maláta o rekonstrukci dětského hřiště v Novém
Rychnově. Pan Malát uvedl, že se rozhodl zpracovat kompletní žádost o rekonstrukci
dětského hřiště, protože v celém procesu se stojí na místě a nepokračuje. Návrh řeší stávající
dětské hřiště u sportovního areálu v Novém Rychnově. Jedná se o kompletní projekt, kde se
řeší dopadová plocha pro 2 herní prvky (skluzavka s houpačkami a kolotoč), mobiliář –
lavičky a odpadkový koš a také pořízení 2 houpadel a nového kolotoče. Více herních prvků se
bohužel nelze umístit. Celkové náklady projektu jsou 180 000,-. Pan Malát nabídl městysi
v případě schválení celého projektu, že nový kolotoč bude městys pořizovat za 1,- Kč místo
28 000,-. Paní Pavlíčková se dotázala, zda není možné na tento projekt využít nějaké dotace.
Pan Malát reagoval, že v současné době není žádný dotační titul, z kterého by šlo čerpat. Pan
Blažek doporučil zvážit umístění dětského koutku, domnívá se, že jej bude využívat málo
rodičů a dětí. Dotázal se, zda o tomto projektu byli informováni rodiče. Pan Malát uvedl, že
jde o jeho soukromou žádost a je na zastupitelstvu, jak rozhodne. O nutnosti dětské hřiště
upravit a vylepšit se stále mezi rodiči jen mluví, ale skutek stále utíká, proto by chtěl pro
celou věc udělat aspoň to, že vše připravil „na klíč“. Umístění dětského hřiště dle jeho názoru
je nejvhodnější právě ve sportovním areálu, protože děti tak mohou užívat nejenom dětské
hřiště, ale mohou vidět i různé jiné sporty a v pozdějším věku se tak mohou přidat ke
sportovní jednotě. Také při sportovních akcích, které se zde pořádají, rodiče jistě uvítají
možnost zábavy pro jejich malé děti. Pan Toman souhlasil s výběrem lokality. Starosta uvedl,
že zastupitelstvo zvažovalo i jiné lokality. Starosta navrhl žádost schválit. Žádost o
rekonstrukci dětského hřiště v Novém Rychnově byla schválena. (7/0/1)
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VI. Žádost o zvýšení počtu zastupitelů
Pan Vopálenský navrhl pro příští volební období zvýšit počet zastupitelů ze stávajících 11
na 15. Uvedl, že tímto počtem zastupitelů vznikne rada obce, což má několik výhod.
Především se mnoho věcí projedná pružněji již v radě a zastupitelstvo nebude muset vše
dopodrobna studovat. Vyjádřil názor, že nyní zasedá zastupitelstvo nejčastěji v historii obce,
což může někdy činit zastupitelům problémy. Rada obce je také oporou starostovi a nabízí pro
rozhodování více názorů („víc hlav, víc ví“). Pan Toman vyjádřil názor, že navýšení počtu
zastupitelů nepodporuje, naopak by se počet měl snížit. Pro obec velikosti Nového Rychnova
je další obecní orgán zcela zbytečný a administrativně zatěžující. Zasedání rady jsou navíc
neveřejná. Nevidí žádný problém ve stávajícím systému, kdy dle jeho názoru obecní
samospráva funguje stabilně. Pan Šnicer a paní Lisová podpořili návrh pana Vopálenského.
Pan Malát se dotázal občanů, zda jim vadí, že zastupitelé zasedají často. Občané jednohlasně
podpořili časté zasedání zastupitelů na veřejných zasedáních. Paní Zemanová podotkla, že by
se zastupitelé měli scházet dokonce ještě častěji. Vyjádřila názor, že se zřídka zastupitelstvo
sešlo a schází v plném počtu, zastupitel, který výkon funkce nestíhá, by tak měl zvážit, zda
funkci vykonávat či ne. Pan Římal oponoval, že výkon funkce zastupitele by neměl být
limitován, zastupitel se o všem projednávaném může informovat a je jen na dohodě
zastupitelů, kdy se svolává jejich zasedání. Pan Blažek vyjádřil názor, že zasedání rady může
být i veřejné, více lidí v orgánech obce by posílilo prvek demokracie a rozhodování. Pan
Toman oponoval, že ze zákona je zasedání rady obce neveřejné, rada obce může pouze
rozhodnout, že ke svému jednání přizve další osoby. Starosta návrh nepodpořil. Vyjádřil
přesvědčení, že nejde o počet zastupitelů, ale o jejich lidské a morální kvality. I v méně lidech
se dá obec lépe spravovat. Dotázal se, zda některý z občanů vykonával funkci zastupitele
v době, kdy bylo v obci 15 zastupitelů a rada. Pan Veselý sdělil, že rada je naprostá
zbytečnost. Starosta doplnil, že rozhodování rady je anonymní, domnívá se, že rada obce
slouží jako alibi nejen pro starostu, ale i pro zastupitele. Také vyjádřil spokojenost se
současným systémem, pro něj není zátěží často zasedat veřejně. Starosta navrhl návrh pana
Vopálenského zamítnout. Návrh nebyl schválen. (4/4/0). Pan Vopálenský navrhl jeho návrh
schválit. Návrh nebyl schválen. (4/4/0)
PŘESTÁVKA 10 MINUT
XI. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městyse Nový Rychnov
Starosta předložil žádost zájmového spolku Sázaváci o příspěvek z rozpočtu městyse ve
výši 50 000,- na revitalizaci dětského hřiště v Sázavě. Paní Pavlíčková uvedla, že se jedná o
příspěvek, který bude sloužit jako spoluúčast spolku při přípravě projektu pro poskytnutí
dotace z programu obnovy venkova v roce 2015. Stávající stav dětského hřiště v Sázavě je
nevyhovující, herní prvky jsou staré a nejsou v souladu s platnými normami. Obeslali několik
dodavatelů a vybrali pana Kloudu z Jihlavy (dodavatel dětského hřiště v Hojkově).
Administraci projektu si budou zajišťovat sami. Pan Malát doporučil, aby tuto akci zajistil
přímo městys v roce 2014. Uvedl, že dotace zatím nejsou vypsány a tak nejsou jasná pravidla
pro jejich poskytování, navíc Program obnovy venkova se dá použít na hodně věcí jiných.
Také připomněl, že v případě poskytnutí dotace spolku Sázaváci bude nutné vyřešit
majetkové vztahy k pozemku, kde je hřiště umístěno. Nevidí důvod, proč by měl spolek
zajišťovat chod veřejného dětského hřiště. Paní Pavlíčková uvedla, že spolek tím šetří starosti
a práci městysi. Starosta doporučil zjistit podrobnosti o poskytovaných dotacích a odložit tuto
žádost a akci na příští zasedání zastupitelstva. Toto bylo schváleno. (8/0/0)
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XII. Žádost TJ Start Nový Rychnov o poskytnutí úhrady rekonstrukce volejbalového
hřiště
Starosta předložil žádost TJ Start Nový Rychnov o poskytnutí úhrady materiálových
nákladů na rekonstrukci volejbalového hřiště v Novém Rychnově. TJ Start žádá o 30 000,- na
pořízení antuky a plachty na zakrytí hrací plochy, práce budou zajištěny členy TJ. Pan
Vopálenský a pan Šnicer doporučili do rekonstrukce zahrnout i druhé hřiště na tenis. Pan
Římal připomněl, že jsou dohodnuty práce členů TJ pouze na volejbalové hřiště. Pan
Vopálenský sdělil, že zajistí provedení prací na 2. hřišti svépomocí a navrhl schválit pořízení
materiálu pro rekonstrukci 2 hřišť ve výši 60 000,- Kč včetně plachet na zakrytí hrací plochy.
Návrh byl schválen. (6/0/1)
XIII. Prodloužení nájemních smluv
Starosta městyse předložil návrh na pronájem bytových jednotek stávajícím nájemcům,
kterým končí nájemní smlouvy 30. 06. 2014. Uvedl, že navrhuje uzavření nových nájemních
smluv, které jsou koncipovány v souladu s novým občanským zákoníkem. Pokud nájemce
smlouvu nepřijme, nebude mu nájem prodloužen. Návrh byl schválen. (7/0/0)
XIV. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Starosta předložil návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
ELEKTROWIN a.s. (viz příloha č. 4). Pan Malát uvedl, že smlouva dává obci možnost
umístit 1 kontejner na elektroodpady. Kontejner bude obsluhovat pan Malát s tím, že
vytříděný odpad bude odvážen firmou zdarma. Pro soustředění odpadů bude využit prostor
sklepů v zámku, přičemž kontejner bude umístěn u stávajícího stání kontejnerů u zámku. Pan
Blažek a pan Římal vyjádřili názor, že by mělo být umístění kontejneru soustředěno spíš do
sběrného dvora nebo k velkému kontejneru u hřbitova. Pan Malát sdělil, že v tom případě by
ovšem nezajišťoval obsluhu kontejneru ve svém volném čase. Návrh smlouvy byl schválen.
(7/0/0)
XV. Záměr prodeje pozemku p. č. 345/37 v Sázavě – změna usnesení
Starosta navrhl změnu usnesení č. 04/34/14, a to tak, že minimální kupní cena pozemku p.
č. 345/37 v Sázavě bude zvýšena na 223 000,- Kč. Uvedl, že původní cena byla panem
Malátem špatně spočítána, za což se pan Malát omluvil. Sdělil, z čeho se cena skládá.
Připomněl, že městys by měl zachovat stejný systém jako u parcel v Novém Rychnově. Návrh
změny usnesení byl schválen. (6/0/1) Záměr prodeje pozemku bude opět zveřejněn.

XVI. Diskuse
a) Starosta městyse seznámil přítomné s ratingovým hodnocením městyse, kdy během
posledních let hospodaření městyse doznalo velkého zlepšení a v současné době je městyse
v hodnocení hospodaření obcí již nadprůměrný, dokonce jen necelých 10% obcí hospodaří tak
dobře, jako Nový Rychnov. Toto považuje starosta za jeden z největších úspěchů tohoto
volebního období.
b) Pan Blažek se dotázal, zda je problém s tím, že hasičské vozidlo TATRA bylo využito při
kulturní akci na čarodějnice. Pan starosta s odvoláním na pana Maláta uvedl, že zaznamenal
dotazy na využití hasičských vozidel a na náklady na jejich provoz, celá věc nebyla ovšem
dále rozebírána ani projednávána. Pan Blažek reagoval tak, že předal zástupcům městyse
1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) určených na úhradu pohonných hmot, které se
spotřebovali při jízdách s novorychnovskými dětmi během čarodějnic. Starosta odmítl přijetí
této částky z důvodu, že součástí čarodějnic byla i prezentace SDH Nový Rychnov.
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c) Pan Římal se dotázal, zda je spočítána kalkulace na údržbu veřejné zeleně dodavatelskou
firmou a zda je to pro městys výhodné. Dle jeho názoru to musí být dražší než zajišťovat tuto
údržbu vlastními zaměstnanci. Starosta uvedl, že při odchodu 2 zaměstnanců do důchodu a při
skončení pracovního poměru 2 zaměstnanců hrazených z dotace úřadu práce, chce vyzkoušet
také jinou možnost údržby majetku městyse. Rád by přijal zaměstnance, ovšem ten by musel
mít také nějakou odbornou kvalifikaci. Dle jeho názoru se dodavatelsky zatím sečení velice
osvědčilo. Pan Blažek a paní Dvořáková také ocenili výrazné zlepšení údržby veřejných
ploch. Pan Malát uvedl, že pro městys je výhodné zajišťovat maximum prací v tzv. úkolu.
Zaměstnanci městyse jsou placeni tarifně, úkolová mzda ve státním sektoru nejde v pracovní
smlouvě sjednat. Stejně to již městys praktikuje při údržbě lesního fondu a dodavatelské
sjednání prací se dle jeho názoru velmi osvědčilo. Městys by měl zaměstnávat jen úředníky a
pracovníky na nekvalifikované práce, které nejdou ocenit úkolovou sazbou.
d) V další diskuzi bylo hovořeno na téma sport a tělovýchova v Novém Rychnově. Padlo
mnoho různých názorů, jak by mělo provozování TJ fungovat a jak by měl být městys
finančně, materiálně a personálně účasten na těchto aktivitách.
V. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 21,20. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/36/14 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 5 v rozpočtu městyse na rok 2014 dle
přílohy č. 1. (6 pro, 1 se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/36/14 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo závěrečný účet městyse za rok 2013 dle přílohy č. 2 bez
výhrad a vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření městyse provedeného krajským
úřadem Kraje Vysočina. (7 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/36/14 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku městyse Nový Rychnov za rok 2013 bez
výhrad. (7 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/36/14 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace městyse Základní
školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov za rok 2013 bez výhrad. (7 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/36/14 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace městyse Mateřské
školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov za rok 2013 bez výhrad. (7 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/36/14 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse schválilo udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu
Nový Rychnov na školní rok 2014/2015 dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon). (7 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/36/14 k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr výpůjčky pozemků p. č. 2154/9 KN (část o výměře
560 m2), p. č. 94/4 KN (část o výměře 235 m2), p. č. 2156/6 KN (část o výměře 8 m2), p. č.
2156/13 KN (část o výměře 11 m2), všechny v katastrálním území Nový Rychnov. (7 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/36/14 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse schválilo jednorázové splacení úvěrů od České spořitelny a. s. (7 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/36/14 k bodu 10:
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Zastupitelstvo městyse schválilo žádost pana Maláta o revitalizaci dětského hřiště v Novém
Rychnově s náklady v celkové výši 182 000,- Kč. Podmínkou realizace projektu je pořízení
dětského kolotoče v ceně ve výši 1,- Kč. (7 pro, 1 se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/36/14 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse odložilo žádost zájmového spolku Sázaváci z. s. o poskytnutí
finančního příspěvku na rekonstrukci dětského hřiště v Sázavě. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/36/14 k bodu 12:
Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí materiálu na rekonstrukci 2 hřišť na sportovišti
v Novém Rychnově (volejbalové a tenisové) v celkové výši 60 000,- Kč včetně pořízení
plachet na zakrytí hrací plochy. Práce na rekonstrukci zajistí členové TJ Start Nový Rychnov.
(6 pro, 1 se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 12/36/14 k bodu 13:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytových jednotek na dobu určitou od 01. 07. 2014
do 31. 12. 2014 s těmito nájemci:
- Edr Jaroslav, byt č. 1L v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Josef a Šárka Melichovi, byt č. 2L v Novém Rychnově č. p. 1
- Patkáňová Jiřina, byt č. 3L v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Jan a Pavlína Malátovi, byt č. 4L v Novém Rychnově č. p. 1
- Bláhová Karla, byt č. 5L v Novém Rychnově č. p. 1
- Kamarádová Gabriela, byt č. 6L v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Jaroslav a Lucie Novákovi, byt č. 2P v Novém Rychnově č. p. 1
- Řáda Josef, byt č. 3P v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Jan a Drahomíra Nečadovi, byt č. 5P v Novém Rychnově č. p. 1
- Novák Pavel, byt č. 6P v Novém Rychnově č. p. 1
- Jana Vandáková, byt č. 7P v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Roman a Blanka Maydlovi, byt č. 8P v Novém Rychnově č. p. 1
- Rod Jaroslav, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 160
- Markéta Svobodová, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160
- manželé Radek a Věra Podhorští, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 170
- Dunková Jitka, byt č. 3 v Novém Rychnově č. p. 170
- Pelikánová Kateřina, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 170
- Moravcová Marie, byt č. 5 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé David a Kateřina Zikmundovi, byt č. 6 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé David a Stanislava Karpíškovi, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 252
- Miluše Šťásková, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 252
(7 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 13/36/14 k bodu 13:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemní smlouvy na dobu do 31. 12. 2014
s panem Josefem Řádou na pronájem bytové jednotky č. 4P v Novém Rychnově č. p. 1. (7 pro
– hlasováno veřejně)
Usnesení č. 14/36/14 k bodu 14:
Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností ELEKTROWIN a. s. dle přílohy č. 4. (7 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 15/36/14 k bodu 15:
Zastupitelstvo městyse schválilo změnu usnesení č. 04/34/14 na nové znění:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 345/37 o výměře 1 085 m2
v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem, a to za těchto podmínek:
- minimální kupní cena ve výši 223 000,- Kč
- dokončení hrubé stavby rodinného domu do 5 let od sepsání kupní smlouvy
- smluvní pokuta v případě nedodržení podmínky b) ve výši 40 000,- Kč za každý
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započatý rok prodlení
- zřízení věcného břemene předkupního práva ve prospěch městyse Nový Rychnov ve výši
kupní ceny (po dokončení hrubé stavby rodinného domu bude věcné břemeno
zrušeno)
- úhrada kupní ceny pozemku nejpozději při podpisu kupní smlouvy

V Novém Rychnově dne 27. června 2014 zapsal: Malát Jan…..…………..................................

Ověřili: dne ………………….

Nečada Vlastimil………..……………………………….

dne ………………….

Novák Radek.……………………………………………

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

