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Zápis z XXXVII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 05. srpna 2014
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Pavel Martínek, MVDr. Petr Vondrák, Radek Novák, Mgr. Růžena
Matějů, Josef Pech, Jaroslav Šnicer, Vlastimil Nečada, Jaroslava Blažková
Omluveni: Ing. Milan Vopálenský, Ing. arch. Hana Lisová, MUDr. Michaela Petrová
Předsedající: Pavel Martínek – starosta městyse
Hosté: 13 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření městyse
a) aktuální vývoj
b) rozpočtové opatření č. 7
3. Smlouva o dílo č. 14-012/1
4. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku, kvalifikační dokumentace na veřejnou
zakázku a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování
stavební projektové dokumentace pro výstavbu nové mateřské školy v Novém Rychnově
5. Přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt „Snížení imisní zátěže a
realizace úspor ve sportovní hale v Novém Rychnově“
6. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce
7. Rekonstrukce rozhlasu v Novém Rychnově
8. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městyse Nový Rychnov
9. Žádost o poskytnutí finanční podpory
10. Žádost o financování nákupu bezpečnostních fotbalových branek
11. Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale
12. Výběrová komise pro výstavbu nové mateřské školky v Novém Rychnově
13. Prodloužení nájemní smlouvy sportovišť v Novém Rychnově
14. Diskuse
15. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 18,10 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 paní
Matějů a pana Pecha. Program zasedání by schválen v rozsahu dle návrhu s doplněním o bod
13. (8/0/0) Zápis z 36. zasedání byl ověřen bez připomínek.
II. Hospodaření městyse
a) Starosta městyse seznámil zastupitele s aktuálním hospodařením městyse. Dokončuje se
rekonstrukce sportovní haly. Začaly práce na stavbě pro chráněné bydlení nad prodejnou
potravin (projekt Jeřabina), uvedl, že kolaudace se předpokládá v květnu 2015, 6 lidí zde bude
ubytováno a vznikne nových 7 pracovních míst. Dále upozornil na problém vandalství
v areálu základní školy – počmáraná fasáda a nepořádek, tyto přestupky řeší již policie jako
trestný čin. Starosta vzhledem k tomuto problému zvažuje v budoucnu pořízení kamerového
systému na veřejná prostranství, je to ovšem otázka financí a čerpání rozpočtu.
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b) Starosta městyse předložil návrh rozpočtového opatření č. 7 (viz příloha č. 1). Rozpočtové
opatření zahrnuje schválené nároky na rozpočet – opravy vodovodů a kanalizací, oprava hřišť,
příspěvek TJ START, revitalizace dětského koutku v Novém Rychnově, příprava na změny
územního plánu, vytyčení pozemků k prodeji, pořízení kontejnerů do Sázavy, navýšení
investice na přístřešek u hasičské zbrojnice v Novém Rychnově, oprava sociálního zařízení
v knihovně, oprava tarasu v Sázavě. Rozpočtové opatření bylo schváleno. (8/0/0)
V souvislosti s rozpočtem starosta předložil na vědomí rozpočtová opatření č. 4 a 6, která
provedl v rámci jemu svěřených pravomocí a která zachycují náklady na opravy a údržbu
majetku městyse a účelově přijaté dotace a příspěvky. Dále je součástí rozpočtu i závěrečný
účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2013.
III. Smlouva o dílo č. 14-012/1
Starosta městyse předložil návrh smlouvy o dílo s firmou Energetická agentura Vysočiny
na zajištění zpracování a podání žádosti o dotaci včetně všech relevantních příloh v rámci
programu s názvem „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky“ (viz příloha č. 2). Uvedl, že pro získání dotace na stavbu nové
mateřské školy by se mělo udělat maximum možného. Uvedl, že zatím nejde o dotační titul,
ale pouze o zjištění stavu mateřských škol a školství v obcích. Je možné, že městys na dotaci
nedosáhne, ale pokusit se o ni musí. Smlouva o dílo byla schválena. (8/0/0)
IV. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku…
Starosta městyse předložil návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na zpracování stavební projektové dokumentace pro výstavbu nové mateřské školy
v Novém Rychnově, součástí výzvy je i zadávací a kvalifikační dokumentace (viz příloha č.
3). Pan Blažek se dotázal, jaká varianta budovy byla nakonec zvolena. Starosta uvedl, že
právě tato veřejná zakázka je vypsána kvůli výběru stavebního řešení, vše je naprosto
otevřené. Velké omezení stavby však činí maximální doba přesunutí dětí do budovy školy,
hygienická správa stanovila maximální termín 7 měsíců. Uvedl, že každá varianta má výhody
i nevýhody. Doplnil, že kapacita školky se zvyšuje na 56 dětí. Návrh byl schválen. (8/0/0)
V. Přijetí dotace z OPŽP na projekt „Snížení imisní zátěže a realizace úspor ve
sportovní hale v Novém Rychnově“
Starosta městyse navrhl schválit přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí na
projekt „CZ.1.02/2.1.00/12.16105 Snížení imisní zátěže a realizace úspor ve sportovní hale
v Novém Rychnově“. Uvedl, že konečně jde o rozhodnutí poskytovatele dotace. Přijetí dotace
bylo schváleno. (8/0/0)
VI. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce
Starosta městyse předložil návrh smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvu o
výpůjčce (viz příloha č. 4). Uvedl, že záměr výpůjčky byl schválen na minulém zasedání a byl
po zákonem stanovenou dobu zveřejněn. Navrhl smlouvu s Krajem Vysočina schválit. Návrh
byl schválen. (8/0/0)
VII. Rekonstrukce rozhlasu v Novém Rychnově
Starosta městyse předložil návrh na rekonstrukci místního rozhlasu v Novém Rychnově
dle nabídky firmy Josef Rod. Jedná se o bezdrátovou variantu a jde o kompletní rekonstrukci
celého Nového Rychnova. Do budoucna je možné i vhodné rozšíření i do okolních místní
částí. Pan Vondrák se dotázal, zda nový systém lze napojit na systém varování obyvatelstva.
Starosta uvedl, že návrh s tímto nepočítá, ale kdykoliv se dá ústředna o napojení rozšířit, toto
rozšíření by stálo 25 000,-. Pan Blažek doporučil při rekonstrukci řešit i slyšitelnost tak, aby
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byl rozhlas všude slyšet, což v současné době není. Starosta uvedl, že rekonstrukce řeší
celkovou dodávku a pokrytí celé obce. Starosta navrhl schválit rekonstrukci místního rozhlasu
v Novém Rychnově firmou Josef Rod Pelhřimov v celkových nákladech 270 000,-. Návrh byl
schválen. (8/0/0)
PŘESTÁVKA 15 MINUT
VIII. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městyse Nový Rychnov
Starosta městyse navrhl žádost zájmového spolku Sázaváci z. s. o poskytnutí finančních
prostředků na revitalizaci dětského hřiště v Sázavě zamítnout. Zároveň navrhl schválit
realizaci této akce přímo z rozpočtu městyse. Paní Pavlíčková uvedla, že celkové náklady
revitalizace jsou rozpočtovány ve výši 125 000,- a počítá se i s obnovením oplocení. Pan
Blažek navrhl zvážit možnost na vytvoření ještě dalšího prostoru pro maminky. Uvedl, že
podobný prostor je v Červené Řečici, na dětském hřišti zde jsou herní prvky pro děti a
zároveň prvky pro využití volného času dospělých. Návrh starosty byl schválen. Odpovědnou
osobou za realizaci byla stanovena paní Pavlíčková. (8/0/0)
IX. Žádost o poskytnutí finanční podpory
Starosta městyse předložil žádost TJ START Nový Rychnov o poskytnutí finanční
podpory na dofinancování spoluúčasti ve výši 13 000,- Kč. Jedná se o spoluúčast při
poskytnuté dotaci z FAČR určené na údržbu a provoz sportovních zařízení, která byla TJ
START poskytnuta ve výši 30 000,- Kč. Paní Reichová uvedla, že TJ START nemá
v současné době v pokladně ani korunu a tuto spoluúčast není schopné pokrýt. Starosta
městyse se dotázal, co by TJ dělala v případě, že by městys finance neposkytl. Paní Reichová
uvedla, že dotaci by tak museli vrátit. Pan Římal se podivil nad přístupem městyse, kdy
městys nepodpoří sportovní jednotu a celá snaha paní Reichové o získání dotací tak vyjde
naprázdno. Pan Římal se dotázal, co vlastně může městys sportovcům nabídnout, když jiným
dává. Starosta uvedl, že městys poskytuje finance na investice a pořízení majetku, toto je
ovšem jiný případ, jedná se o zajištění prostého základního fungování spolku. Na tyto náklady
by každý spolek měl mít alespoň částečně vlastní prostředky od svých členů, aby byl i
v případě, že dotaci nedostane, schopen nadále fungovat. Na začátku prázdnin bylo
sportovcům nabídnuto 20 000,- Kč za údržbu vnitřních prostor školy – malířské a natěračské
práce u košů, u umyvadel, drobné opravy nábytku. Tato nabídka však byla volejbalisty i
fotbalisty odmítnuta. Pan Římal oponoval, že jde o odborné práce, které by měli dělat odborní
řemeslníci. Starosta poukázal na proběhlé vybílení sportovní haly, kdy práce byly dle jeho
názoru provedeny svépomocí velmi kvalitně. Paní Matějů uvedla, že městys sport podporuje,
jenom rekonstrukcí sportovní haly, kabin a také hřišť, se podmínky pro sport výrazně zlepšují,
sportovci by však také měli být schopni něco si financovat sami ze svého. Starosta městyse
navrhl příspěvek na spoluúčast poskytnout. Návrh byl schválen. (6/0/2)
X. Žádost o financování nákupu bezpečnostních fotbalových branek
Starosta městyse předložil žádost pana Holana (žádá za TJ START Nový Rychnov) o
poskytnutí financí na nákup 2 bezpečnostních fotbalových branek pro starší přípravku fotbalu.
Žádá o 39 000,- bez DPH. Navrhl proto schválit poskytnutí příspěvku ve výši 47 190,- Kč TJ
START, branky budou majetkem TJ START. Návrh byl schválen. (8/0/0)
XI. Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale
Starosta městyse předložil návrh na realizaci rekonstrukce podlahy ve sportovní hale.
Vzhledem k tomu, že již městys má konečné rozhodnutí o poskytnuté dotaci na rekonstrukci
haly, má jistotu, že dotaci dostane v plné výši dle jeho žádosti, tak jsou dosud vázané finanční
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prostředky možné použít. Bylo by dobré, kdyby sportovní hala byla dokončena jako celek,
osvětlení již bylo schváleno, nyní ještě podlaha. Doplnil, že samozřejmě jsou i další věci,
které je potřeba opravit a vyměnit, ale to již finance asi nepokryjí. Zastupitelstvo městyse by
nyní mělo rozhodnout, jaké technické řešení podlahy bude provedeno. Paní Reichová uvedla
pár příkladů, názory se ovšem různí, jde také o sporty, které se tam budou provozovat. Pan
Blažek uvedl, že do haly chodí i děti a mělo by se myslet i na bezpečnost. Starosta vyjádřil
názor, že by zvolil umělý povrch s odpružením. Vzhledem k časové tísni navrhl, aby ho
zastupitelstvo pověřilo výběrem nevhodnější nabídky a také podpisem smlouvy o dílo. Návrh
starosty byl schválen. (8/0/0)
XII. Výběrová komise pro výstavbu nové mateřské školy v Novém Rychnově
Starosta předložil návrh na jmenování výběrové komise pro veřejnou zakázku dle bodu 5
ve složení: Pavel Martínek, Miluše Roubalová, Radek Toman, Hana Lisová, Josef Pech,
Zbyněk Bouda a Jan Malát; náhradníky potom ve složení: Milan Vopálenský, Michaela
Petrová, Růžena Matějů, Jaroslav Šnicer, Romana Krátká, Marta Somrová a Vladimíra
Kostřížová. Návrh byl schválen. (8/0/0)
XIII. Prodloužení nájmu sportovišť TJ START
Starosta navrhl prodloužit nájemní smlouvu na pronájem sportovišť a nemovitostí TJ
START na dobu do 31. 12. 2025. Uvedl, že jde o prodloužení stran žádosti o dotaci, kterou TJ
podává v letošním roce a podmínkou poskytnutí dotace je zajištění nájmu na dobu nejméně 10
let. Návrh byl schválen. (8/0/0)
XIV. Diskuse
a) Paní Dosedělová se dotázala na kácení keřů a stromů na pozemku, kde probíhá stavba
domu pro chráněné bydlení. Starosta městyse uvedl, že se kácí díky tomu, že stromy i keře
rostou přesně v místě, kde má být postaveno oplocení. Jde o dotační akci a kácení dřevin bylo
již součástí projektu. Paní Dosedělová dále vyjádřila názor, že jde o špatné rozhodnutí kraje,
ale to vše ukáže čas. Ona jako doktorka s lidmi, co zde mají být umístěni, pracuje již skoro 30
let a takovéto řešení není šťastné. Do společnosti tito lidé nikdy nezapadnou.
b) Paní Dosedělová se dotázala, zda je možné vyřešit problém hlasitého chlazení na prodejně
pana Rycheckého. Uvedla, že zvláště v noci je větrák chlazení velice hlasitý a ruší. Pan Malát
doporučil, aby se s tímto problémem obrátila na stavební úřad, jde o stavbu určenou pro
podnikání a jako taková podléhá stavebním a hygienickým předpisům. Stavební úřad má tu
pravomoc užívání stavby a vliv na její okolí přezkoumat a zhodnotit.
V. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 19,40. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/37/14 k bodu 2b:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 7 v rozpočtu městyse na rok 2014 dle
přílohy č. 1. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/37/14 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o dílo č. 14-012/1 se společností Energetická
agentura Vysočiny z. s. p. o. dle přílohy č. 2 na zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci
programu „rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky“. (8 pro – hlasováno veřejně)
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Usnesení č. 03/37/14 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo zadávací a kvalifikační dokumentaci dle přílohy č. 3 na
veřejnou zakázku „Zpracování stavební projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské
školy v Novém Rychnově“. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/37/14 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na
akci „CZ.1.02/2.1.00/12.16105 Snížení imisní zátěže a realizace úspor ve sportovní hale
v Novém Rychnově“ dle rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS
115D212001433. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/37/14 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu zakládající právo provést stavbu „III/1335 Nový
Rychnov – průtah“ a smlouvu o výpůjčce 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; s Krajem Vysočina
dle přílohy č. 4. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/37/14 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse schválilo rekonstrukci místního rozhlasu v Novém Rychnově dle
nabídky firmy Josef Rod ELEKTRO LIGHT SERVIS ve výši 270 000,- Kč (napojení
ústředny na systém varování obyvatelstva). (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/37/14 k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost zájmového spolku Sázaváci z. s. o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu městyse na akci „revitalizace dětského hřiště v Sázavě“ a
schválilo realizaci této akce městysem ve výši 125 000,- Kč. Odpovědnou osobou bude paní
Pavlíčková. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/37/14 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse TJ START Nový
Rychnov ve výši 13 000,- účelově určeného na financování spoluúčasti na poskytnutou dotaci
od FAČR v roce 2014. (6 pro, 2 se zdrželi – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/37/14 k bodu 10:
Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse TJ START Nový
Rychnov ve výši 47 190,- Kč účelově určeného na pořízení bezpečnostních fotbalových
branek pro starší přípravku fotbalu. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/37/14 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse schválilo rekonstrukci podlahy ve sportovní hale v Novém Rychnově,
a to formou umělého povrchu s odpružením. Pověřilo starostu městyse výběrem nejvhodnější
nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a podpisem smlouvy o
dílo. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/37/14 k bodu 12:
Zastupitelstvo městyse schválilo jmenování výběrové komise pro veřejnou zakázku
Zpracování stavební projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské školy v Novém
Rychnově“ ve složení: Pavel Martínek, Miluše Roubalová, Radek Toman, Hana Lisová, Josef
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Pech, Zbyněk Bouda a Jan Malát; náhradníky potom ve složení: Milan Vopálenský, Michaela
Petrová, Růžena Matějů, Jaroslav Šnicer, Romana Krátká, Marta Somrová a Vladimíra
Kostřížová . (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 12/37/14 k bodu 13:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení doby nájmu pozemků a nemovitostí TJ START
Nový Rychnov do 31. 12. 2025. (8 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 07. srpna 2014 zapsal: Malát Jan…..…………....................................

Ověřili: dne ………………….

Mgr. Růžena Matějů……..……………………………...

dne ………………….

Josef Pech……………..…………………………………

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

