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Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 17. března 2009
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vopálenský (příchod při bodu IIA), Radek Novák, Mgr.
Martina Hlaváčková, Pavel Martínek, Václav Kouřimský, Zdeněk Rásocha, Dalibor Suchý,
Miloslav Vichr, Jaroslav Benda, Ing. Miroslav Strnad
Omluveni: Ing. Jiří Chadim
Předsedající: Pavel Martínek – starosta městyse
12 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření městyse
a) aktuální vývoj hospodaření městyse
b) zpráva kontrolního výboru
3. Pořízení smykového nakladače
4. Ţádost občanů Čejkova o rekonstrukci č. p. 19 v Čejkově
5. Plynofikace městyse – II. etapa
6. Výměna oken v Sázavě č. p. 42
7. Výměna oken ve třech třídách v ZŠ Nový Rychnov
8. Ţádost TJ START Nový Rychnov o pořízení písku
9. Prodej poloviny pozemků p. č. 2341/1 a 2392 v k. ú. Nový Rychnov
10. Prodej poloviny pozemků p. č. 2341/1 a 2392 v k. ú. Nový Rychnov
11. Odkoupení pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Nový Rychnov
12. Stíţnost na nedodrţování rychlosti v Sázavě
13. Ţádost o obnovu plotu v Sázavě č. p. 42
14. Nabídka sluţeb sdruţení Internet Nový Rychnov
15. Návrh zadání nového územního plánu
16. Zápis do kroniky městyse za rok 2008
17. Rozšíření pracoviště CzechPOINT
18. Ţádost SDH Nový Rychnov o výměnu garáţových vrat
19. Rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu na rok 2009
20. Prodlouţení nájemních smluv
21. Interpelace a diskuse
22. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil starosta městyse v 17,05 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, poté
provedl kontrolu prezenční listiny, konstatoval, ţe zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni pan Rásocha a pan Novák. (9/0/0) Dále starosta městyse
seznámil zastupitele s návrhem programu a s jeho doplněním (body 18 a 20), program
zasedání byl schválen. (9/0/0) K zápisu ze 17. zasedání nebyly vzneseny ţádné připomínky.
II. Hospodaření městyse
a)
Starosta městyse informoval zastupitele o aktuálním hospodaření městyse. Během
února a března probíhaly rozsáhlé opravy veřejného osvětlení v Novém Rychnově, proběhlo
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kácení stromů podél silnic, muselo se opravit prasklé topení v bytě po paní Golecké, která
byla v březnu po roce soudního řízení vystěhována, uvolněný byt se musí před jeho dalším
pronájmem zrekonstruovat, protoţe je ve značně zanedbaném stavu. V zimním odbobí
probíhala také pravidelná údrţba místních komunikací, provádějí se opravy a údrţba techniky,
pokračují práce na novém územním plánu městyse.
b)
Starosta městyse seznámil zastupitele se zprávou kontrolního výboru (viz příloha č. 1).
Kontrolní výbor uvádí ve výsledcích kontroly závady v plnění usnesení. Starosta vyjádřil
názor, ţe shledané závady jsou drobného charakteru. K návrhům kontrolního výboru uvedl, ţe
je povaţuje za zbytečné uvádět do praxe a navrhl tyto návrhy zamítnout. Ing. Strnad podal
podrobnosti k jednotlivým zjištěním kontrolního výboru, uvedl, ţe navrţená zlepšení
v kontrolní činnosti lze uvést do praxe bez větších problémů a ţe s jejich plněním nebude mít
nikdo obtíţe ani starosti. Pan Rásocha a pan Benda navrhli vzít tuto zprávu na vědomí. Ing.
Vopálenský doporučil zavést do usnesení zastupitelstva termíny a odpovědnost, i kdyţ je
jasné a jisté, ţe u všech usnesení toto nelze jednoznačně provést a také ţe striktní dodrţování
nebude v praxi vţdy proveditelné. Návrhy kontrolního výboru byly vzaty na vědomí a Ing.
Strnad pověřen vypracováním návrhu tabulky na vedení kontroly plnění usnesení
zastupitelstva. (9/1/0)
III. Pořízení smykového nakladače
Starosta městyse navrhl pořídit smykový nakladač GM 950 s příslušenstvím (paletizační
vidle, podkopové zařízení) za celkovou částku max. 950 000,- Kč. Uvedl, ţe pořízení stroje
bude hrazeno z financí, které jsou soustředěny na termínovaném účtu městyse. Nový
termínovaný účet by měl být zřízen u České spořitelny a.s. a dle moţností městyse by na něj
mělo být ukládáno min. 30 000,- Kč kaţdý měsíc, aby byly znovu vytvořeny finanční rezervy.
Ing. Strnad podotkl, ţe před pořízením stroje je nezbytné zváţit nasmlouvané objemy prací
pro tento stroj, finanční návratnost, náklady na obsluhu a údrţbu stroje. Upozornil, ţe
v Sázavě pořídil podobný stroj pan Štěpán. Dle jeho názoru není pořízení stroje dostatečně
připraveno a propočítáno, finance by se měly pouţít na jiné plánované akce a důleţitější
výdaje městyse. Starosta konstatoval, ţe vyuţití stroje nebude nikdy jisté, ţe dopředu nelze
nasmlouvat zakázky, je to podnikatelské riziko městyse, ovšem stroj bude značně vyuţit pro
vlastní potřeby městyse a tím uspoří opět značné finanční prostředky za nakoupené sluţby.
Pan Fuk pořízení nového stroje přivítal, vyjádřil přesvědčení, ţe je to dobrá věc pro městys.
Zakoupení smykového nakladače GM 950 s příslušenstvím za částku 950 000,- bylo
schváleno. (9/1/0)
PŘESTÁVKA 10 MINUT
IV. Ţádost občanů Čejkova o rekonstrukci č. p. 19 v Čejkově (č.j. 234/08)
Starosta obce předloţil ţádost občanů Čejkova o finanční zajištění rekonstrukce č. p. 19
v Čejkově. Občané Čejkova pan Pech, Ing. Lisová, pan Kastner a pan Knotek uvedli, ţe
v případě přislíbení financí na tuto rekonstrukci, která spočívá v rozšíření stávající stavby a
jejím zastřešením se vznikem klubovny s hygienickým zázemím, kuchyňkou a výčepem, jsou
ochotni zajistit převáţnou většinu stavebních prací a také zpracování projektové
dokumentace. Starosta městyse uvedl, ţe městys nemá částku 1 350 000,- na tuto
rekonstrukci, stavba by proto musela probíhat na fáze, a to min. 2 roky. Navrhl v roce 2009
vyčlenit z rozpočtu městyse na rekonstrukci 600 000,- Kč. Ve vzniklém objektu bude místní
knihovna, společenská místnost a případně i prodejna. Ing. Strnad podpořil záměr
rekonstrukce objektu, přesto vyjádřil pochybnosti o dostatečné připravenosti projektu, není
jasné stanovisko dotčených orgánů. Pan Kastner sdělil, ţe celá přístavba a rekonstrukce
podléhá povolovacímu řízení u stavebního úřadu a v tomto řízení se budou moci dotčené
orgány k projektu vyjádřit, uvedl, ţe občané by chtěli v letošním roce dokončit hrubou stavbu
a její zastřešení a uzavření, také doplnil, ţe po rekonstrukci vznikne nevyuţitý půdní prostor.
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Pan Pech upozornil, ţe je důleţitý příslib od městyse zda-li má zájem o rekonstrukci, protoţe
se musí nechat zpracovat projektová dokumentace stavby, kterou městys nebude hradit, je
proto důleţité, aby nebyla zpracována zbytečně na stavbu, která je jiţ předem
nerealizovatelná. Ţádost občanů Čejkova byla schválena, záměr stavby podpořen, dále bylo
schváleno uvolnění finanční částky 600 000,- Kč z rozpočtu městyse v roce 2009 na započetí
této akce. (10/0/0)
V. Plynofikace městyse – II. etapa
Starosta městyse předloţil návrh na zajištění uličních čar a inţenýrských sítí v trase vedení
plynovodu. Připomněl, ţe druhá etapa plynofikace jiţ nebude financována plynárnami, ale
bude jí muset financovat, projektovat a zajistit městys. Uvedl, ţe zjišťoval nabídky více
geodetických firem a na základě těchto nabídek navrhl zadat zaměření firmě PROGEO spol.
s r.o. Jihlava, která zajišťovala geodetické práce při průběhu realizace první etapy
plynofikace. Náklady na toto zaměření jsou odhadnuty ve výši 82 000,- Kč. Ing. Strnad
upozornil, ţe není potřeba hradit zaměření sítí E.ON a Telefonica O2, tyto firmy mají své sítě
zaměřeny a jsou povinny poskytnout údaje ze své evidence jako podklady pro projektovou
dokumentaci, stejně tak městys by měl mít své sítě zaměřeny a evidovány. Návrh zadat
zaměření uličních čar a inţenýrských sítí pro druhou etapu plynofikace městyse firmě
PROGEO Jihlava byl schválen, z rozpočtu bude na tuto akci vyčleněna částka max. 82 000,Kč. (9/1/0)
VI. Výměna oken v Sázavě č. p. 42
Starosta městyse předloţil návrh smlouvy o dílo s firmou Dveře okna u světa Pelhřimov
s.r.o. na výměnu oken v Sázavě č. p. 42 (bývalá škola – viz příloha č. 2). Uvedl, ţe bylo
osloveno několik firem a tato nabídka je nejvýhodnější s cenou 290 000,- Kč. Pan Benda
uvedl podrobnější informace, stávající okna jsou jiţ nevyhovující, netěsní, výměna přinese
úspory tepla a zhodnocení budovy jako celku, výměna oken bude hrazena z financí, které byly
utrţeny za prodej nemovitosti č. p. 11 v Sázavě (dědictví po panu Rottovi). Návrh smlouvy o
dílo byl schválen, z rozpočtu bude vyčleněna částka 290 000,- Kč. (10/0/0)
VII. Výměna oken ve třech třídách z ZŠ Nový Rychnov
Starosta městyse předloţil návrh smlouvy o dílo s firmou Dveře okna u světa Pelhřimov
s.r.o. na výměnu oken ve třech třídách na budově základní školy v Novém Rychnově (viz
příloha č. 3). Uvedl, ţe vyměňovaná okna jsou jiţ nevyhovující a v neúnosném stavu, jsou
díky jejich netěsnosti značné úniky tepla, vymění se pouze ty nejkritičtější úseky oken.
Rozpočtované náklady na tuto akci činí 150 000,- Kč. Nabídka byla opět vybrána po oslovení
několika firem a jejich nabídek. Výměna oken ve třech třídách základní školy byla schválena
v rozsahu smlouvy o dílo, z rozpočtu bude vyčleněna částka 150 000,- Kč. (10/0/0)
VIII. Ţádost TJ START Nový Rychnov o pořízení písku (č.j. 16/09)
Starosta městyse předloţil ţádost TJ START Nový Rychnov, oddílu volejbalu o zakoupení
30 tun písku na údrţbu hřiště na pláţový volejbal v areálu hřiště u základní školy, náklady
jsou rozpočtovány ve výši 15 000,- Kč. Uvedl, ţe jde o specifický druh písku, který nenabízí
kaţdá pískovna v republice. Mgr. Hlaváčková doplnila, ţe při údrţbě tohoto hřiště je potřebné
zahradit konec obvodového pletiva u země, toto pletivo nedoléhá aţ k zemi a štěrbinou na
hřiště pronikají kočky i děti a znečišťují jej. Ţádost TJ START byla schválena, oprava hrazení
bude provedena při pořízení a doplnění písku. (10/0/0)
IX. Prodej poloviny pozemků p.č. 2341/1 a 2392 v k.ú. Nový Rychnov (č.j. 8/09)
Starosta městyse předloţil ţádost pana Havlíčka o odkoupení poloviny pozemků p.č.
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2341/1 a 2392 v katastrálním území Nový Rychnov v místní části Chaloupky. Jedná se o
pozemky o výměře bezmála 4400 m2. Zároveň obě tyto parcely by chtěl zařadit do územního
plánu za účelem stavby rekreačního objektu. Dle jeho názoru jsou pozemky na stavbu
rekreačního objektu příliš rozsáhlé, v současné době jsou vyuţívány jako orná půda, navíc
v této lokalitě nejsou v návrhu územního plánu zahrnuty objekty pro rekreaci. Navrhl ţádost
zamítnout. Ţádost byla zamítnuta. (10/0/0)
X. Prodej poloviny pozemků p.č. 2341/1 a 2392 v k.ú. Nový Rychnov (č.j. 7/09)
Starosta městyse předloţil ţádost manţelů Němcových o odkoupení poloviny pozemků
p.č. 2341/1 a 2392 v katastrálním území Nový Rychnov v místní části Chaloupky. Jedná se o
stejný případ jako v bodu IX. Navrhl opět ţádost zamítnout. Ţádost byla zamítnuta. (10/0/0)
XI. Odkoupení pozemku p.č. 61/1 v k.ú. Nový Rychnov (č.j. 11/09)
Starosta městyse předloţil nabídku Římskokatolické farnosti Nový Rychnov o odprodej
pozemku p.č. 61/1 PK v katastrálním území Nový Rychnov. Jedná se o pozemek pod místní
komunikací k mateřské škole za farní zahradou. Navrhl odkoupit tento pozemek do vlastnictví
městyse za cenu 50,- Kč za m2. Návrh byl schválen. (10/0/0)
XII. Stíţnost na nedodrţování rychlosti v Sázavě
Starosta městyse předloţil stíţnost občanů Sázavy na nedodrţování rychlosti 50 km/h
v obci Sázava. Uvedl, ţe dle stíţnosti občanů je průtah obcí nebezpečný pro chodce a
vyjíţdějící vozidla, řidiči zde jezdí příliš rychle a nedodrţují omezenou rychlost v obci.
Připomněl, ţe tato věc se jiţ řeší, jedním z řešení je umístění tabulí s ukazatelem aktuální
rychlosti (světelné radary). Pan Benda podal bliţší informace k funkci těchto radarů, jsou 2
typy (rozdíl je v pořizovací ceně), dále je moţné vyřešit situaci i umístěním semaforu.
Největší problém je v zatáčce při vjezdu do obce od Nového Rychnově, která je značně
nepřehledná a hrozí zde dopravní nehody. Starosta připomněl, ţe umístění tabulí podléhá
schválení od dopravního inspektorátu policie a správce komunikace, která není městyse ale
kraje, také je nutné vyřešit přívod elektrického proudu (baterií či přípojkou do sítě), tabule se
také mohou stát terčem vandalů, upozornil, ţe tabule není samospasitelná, řidiči, kteří časem
budou vědět, ţe nejde o měřený úsek, stejně rychlost dodrţovat nebudou. Mgr. Hlaváčková se
dotázala zda-li by nebylo řešení ve větším omezení rychlosti, dále připomněla, ţe jde o
investici 100 000,- Kč. Do obce Sázava městys investuje v letošním roce jiţ na dostavbu
nádrţe a také na výměnu oken, mělo by se rozhodnout, které věci jsou přednější. Ing. Strnad
potvrdil, ţe situace je nebezpečná, navrhl řešení umístění světelných tabulí a schválit jejich
pořízení a stanovit odpovědnou osobu za instalaci, všechno musí hradit městys, protoţe jde o
jeho místní zájem. Pan Fuk si postěţoval, ţe jsou mnohem nebezpečnější místa v Novém
Rychnově, kde jsou komunikace velmi úzké a nepřehledné, v Sázavě je komunikace široká a
mnohem přehlednější, navrhl tabule nepořizovat.
PŘESTÁVKA 10 MINUT
Starosta městyse doporučil vše nejdříve projednat s policií a správou silnic. Mgr. Hlaváčková
doporučila zjistit zkušenosti jiných obcí, které jiţ tabule instalovali, jak se osvědčili. Bylo
dohodnuto navrhnout víc moţností řešení nebezpečného úseku přes Sázavu a tyto návrhy
konzultovat s dopravní policií a správcem komunikace a poté předloţit k dalšímu projednání,
toto zajistí pan Benda.
XIII. Ţádost o obnovu plotu v Sázavě č. p. 42 (č.j. 251/08)
Ing. Strnad ţádá o obnovu plotu u školní zahrady v Sázavě č.p. 42, který odděluje zahradu
od jeho pozemku. Jedná se o výměnu pletiva a napínacích drátů v ceně 4 000,-. Je ochoten
spolupracovat při natahování plotu, ale sám není schopen jeho nataţení zajistit. Ţádost o
obnovu plotu byla schválena, montáţní práce zajistí Ing. Strnad ve spolupráci se zaměstnanci
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městyse.(10/0/0)
XIV. Nabídka sluţeb sdruţení Internet Nový Rychnov (č.j. 37/09)
Sdruţení Internet Nový Rychnov nabízí městysu zdarma zajišťování informačního
systému pomocí zasílání SMS a e-mailů svým členům. Sdruţení pokrývá svou činností jiţ
většinu obce i místních částí a je ochotno přispívat pro své členy i sluţbami v rámci potřeb
městyse (informování občanů místo rozhlasem a vývěskami). Ing. Vopálenský přiblíţil
konkrétní podrobnosti s uvedením příkladů. Mgr. Hlaváčková se dotázala, zda se nepočítá i
s informováním nečlenů tohoto sdruţení. Ing. Strnad se pozastavil nad smyslem nabídky, zda
má význam informovat pouze členy touho sdruţení. Starosta podotkl, ţe pro členy sdruţení
to bude zadarmo, ostatní nepřispívají na činnost sdruţení a tudíţ je logické, ţe nabídka
nemůţe být bezúplatně, sdruţení chce pomoci pouze svým členům, nikoliv všem občanům.
Pro městys je to výhodné právě proto, ţe jde o bezúplatnou sluţbu, pokud bude potřeba
informovat i ostatní občany, bude nutné za to samozřejmě platit. Pan Rásocha doporučil
stanovit podmínku zasílání všem občanům, pokud sdruţení bude souhlasit. Ing. Vopálenský
doporučil zkušební provoz do konce roku a podle osvědčení se této sluţby bude dále
pokračováno v jednání se sdruţením jako jejím provozovatelem. Ţádost byla schválena
s podmínkou zkušebního provozu do konce roku 2009. (10/0/0)
XV. Návrh zadání nového územního plánu
Starosta městyse informoval zastupitele o vytvoření návrhu zadání územního plánu pro
Nový Rychnov (viz příloha č. 4). Návrh zadání byl vytvořen Ing. Arch. Krolákem ve
spolupráci s Městským úřadem Pelhřimov, odborem výstavby dle poţadavku městyse. Navrhl
takto zpracovaný návrh, ve kterém jsou promítnuty poţadavky městyse a občanů. Připomněl,
ţe na finanční zajištění zpracování územního plánu bude poţádáno o dotaci u kraje Vysočina,
která by měla pokrýt aţ polovinu nákladů. Ing. Strnad se pozastavil nad údajem v návrhu, kdy
je uvedeno v místní části Korce jako plocha pro rozvoj „sportovní plocha“, dotázal se, kdo
inicioval toto zaměření rozvoje této místní části, neboť si nepamatuje, ţe by toto vzešlo
z iniciativy městyse. Starosta městyse uvedl, ţe tento údaj slouţí pouze k tomu, jakým
směrem se případná změna vyuţití území můţe ubírat a toto je z iniciativy architekta Kroláka
a městského úřadu. Návrh zadání nového územního plánu byl schválen. (10/0/0)
XVI. Zápis do kroniky městyse za rok 2008
Starosta městyse předloţil návrh zápisu do kroniky městyse za rok 2008 (viz příloha č. 5).
Návrh zápisu do kroniky byl schválen. (10/0/0)
XVII. Rozšíření pracoviště CzechPOINT
Starosta městyse předloţil návrh na podání ţádosti o získání dotace na rozšíření pracoviště
CzechPOINT fungující u úřadu městyse. Pracoviště CzechPOINT jiţ v současné době
zajišťuje výdej ověřených výpisů z rejstříků státní správy a jeho činnost se stále rozšiřuje.
Proto by se mělo investovat do nákupu novějšího vybavení kanceláře. Návrh byl schválen.
(10/0/0)
XVIII. Ţádost SDH Nový Rychnov o výměnu garáţových vrat (č.j. 40/09)
Ing. Vopálenský předloţil ţádost SDH Nový Rychnov o výměnu garáţových vrat. Na
budově nejsou dodělány štíty budovy a také stávající vrata pro výjezd techniky jsou značně
poškozená a zastaralá, těmito vraty také uniká značné mnoţství tepla. Celkové náklady na tyto
opravy nepřesáhnou 60 000,- Kč. Stavební práce budou opět zajišťovat členové hasičského
sboru. Ţádost byla schválena, do konce roku budou práce zajištěny tak, aby proběhla
kolaudace zastřešení hasičské zbrojnice. (10/0/0)
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XIX. Rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu na rok 2009
Starosta městyse předloţil návrh rozpočtového opatření č. 1 v rozpočtu městyse na rok
2009 (viz příloha č. 6). Návrh byl schválen. (9/0/1)
XX. Prodlouţení nájemních smluv
Starosta městyse navrhl prodlouţit nájemní smlouvy s paní Kopeckou a paní Patkáňovou
opět na dobu dalších 3 měsíců do konce června 2009. Uvedl, ţe ke zlepšení platební morálky
nedošlo, nájemkyně splácí průběţně, jejich dluhy nenarůstají, ovšem ani neklesají. Pan Suchý
souhlasil s prodlouţením, ale upozornil, ţe příště jiţ by se nemělo dopustit další prohlubování
dluhů. Ing. Strnad doporučil sepsat dohodu o uznání dluhu s tím, aby nájemci sami navrhli
kolik jsou ochotni a schopni splácet a písemně se k tomuto zavázali. Bylo schváleno
prodlouţení nájemních smluv na dobu do konce června 2009. (10/0/0)
XXI. Rekapitulace usnesení
XXII. Interpelace a diskuse
a)
Starosta městyse seznámil přítomné s nabídkou společnosti Domovem české hudby
(č.j. 9/09) na zajištění koncertu u příleţitosti narození rodáka Konráda Pospíšila. Tento
koncert nebude ovšem zadarmo. Bylo dohodnuto zjistit finanční a organizační náročnost celé
akce a poté vše projednat.
b)
Paní Matějů informovala o plánované kulturní akci „Setkání rodáků 2009“. Akci
zajišťují členové sboru pro občanské záleţitosti. Poţádala o spolupráci městys
v organizačních věcech. Dále se dotázala na názor zastupitelů, zda by se mělo setkání rodáků
konat pouze pro rodáky z Nového Rychnova nebo pro rodáky z místních částí, protoţe
v minulosti nebyly místní části součástí Nového Rychnova. Mgr. Hlaváčková vyjádřila názor,
ţe je důleţitý názor hlavně rodáků, jak se na to tváří. Ing. Strnad navrhl zahrnout i rodáky
z místních částí. Bylo dohodnuto pozvat rodáky i z místních částí.
c)
Mgr. Hlaváčková poţádala o zajištění opravy omítek na budově základní školy,
zvláště úseků, které byly zasaţeny zatékáním v zimním období.
d)
Pan Fuk poţádal o opravu pomníku padlých. Měli by se vyzlatit texty, které jsou jiţ
značně zašlé. Na údrţbu těchto pomníků jsou poskytovány i dotace. Cenu vyzlacení odhaduje
po zjišťování nabídek na 45 000,- Kč. Pomník by se měl také vyčistit a vypískovat, aby se stal
důstojným památníkem obětí světových válek. Starosta městyse doporučil zjistit nabídky
dodavatelů, zavázal se zjistit moţnosti na získání dotace na tuto akci.
e)
Pan Kastner se dotázal na moţnost nahlédnutí do návrhu nového územního plánu.
Starosta městyse sdělil, ţe do návrhu lze samozřejmě nahlédnout, tento návrh bude zpracován
městským úřadem a poté vystaven k připomínkám veřejnosti a dotčeným orgánům, je nutné
sledovat úřední desku městyse o konkrétním vývoji schvalování nové územní dokumentace.
Ing. Strnad doplnil, ţe schválený návrh je jiţ pro projektanta závazný a na základě tohoto
návrhu bude zpracován, přesto je moţné stále podávat připomínky a doplnění.
f)
Pan Florian upozornil na špatný stav cesty z Čejkova na Lešov, jsou zde díry a
výmoly. Měla by se opravit. Starosta městyse reagoval, ţe problémy s komunikacemi jsou ve
všech obcích a není v moţnostech městyse vše hned opravit. Ing. Strnad připomněl, ţe o cesty
by se mělo lépe pečovat.
IX. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta obce ve 20,20. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
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Usnesení
Zastupitelstvo městyse:
1. Vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru dle přílohy č. 1 a pověřilo Ing. Strnada
vypracováním návrhu tabulky na vedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva. (9 pro, 1
proti)
2. Schválilo pořízení smykového nakladače GM 950 s příslušenstvím (paletizační vidle,
podkopové zařízení) za celkovou částku max. 950 000,- Kč. (9 pro, 1 proti)
3. Schválilo záměr rekonstrukce budovy č. p. 19 v Čejkově dle ţádosti občanů Čejkova a
schválilo uvolnění finanční částky 600 000,- na tuto akci z rozpočtu městyse v roce 2009.
(10 pro)
4. Schválilo pořízení zaměření uličních čar jako přípravu na II. etapu plynofikace městyse,
zaměření bude zadáno firmě ProGeo spol. s r.o. Jihlava, a schválilo z rozpočtu městyse
uvolnění finanční částky 82 000,- na toto zaměření. (9 pro, 1 proti)
5. Schválilo výměnu oken na budově č. p. 42 v Sázavě. Schválilo uvolnění finanční částky
290 000,- Kč na tuto akci. Schválilo smlouvu o dílo s dodavatelem prací firmou Dveře a okna
U Světa s.r.o. Pelhřimov – viz příloha č. 2. (10 pro)
6. Schválilo výměnu oken ve třech třídách na budově základní školy č. p. 170 v Novém
Rychnově. Schválilo smlouvu o dílo s dodavatelem prací firmou Dveře a okna U Světa s.r.o.
Pelhřimov – viz příloha č. 3. (10 pro)
7. Schválilo ţádost TJ START o pořízení 30 tun písku na údrţbu hřiště pro pláţový volejbal
ve výši 15 000,- Kč. (10 pro)
8. Zamítlo ţádost pana Havlíčka o prodej poloviny pozemků p. č. 2341/1 a 2392 v
katastrálním území Nový Rychnov. (10 pro)
9. Zamítlo ţádost pana Němce o prodej poloviny pozemků p. č. 2341/1 a 2392 v
katastrálním území Nový Rychnov. (10 pro)
10. Schválilo odkoupení pozemku p. č. 61/1 o výměře 97 m2 v katastrálním území Nový
Rychnov do vlastnictví Městyse Nový Rychnov za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2. (10 pro)
11. Schválilo zakoupení materiálu na obnovu oplocení zahrady u č. p. 42 v Sázavě ve výši
4 000,- Kč, montáţní práce zajistí Ing. Strnad a zaměstnanci městyse. (10 pro)
12. Schválilo nabídku občanského sdruţení Internet Nový Rychnov na zajištění bezúplatného
provozu informačního systému na zkušební dobu do konce roku 2009. (10 pro)
13. Schválilo návrh zadání nového územního plánu městyse Nový Rychnov a místní částí ve
znění přílohy č. 4. (10 pro)
14. Schválilo návrh zápisu do kroniky městyse Nový Rychnov ve znění přílohy č. 5
zpracovaný kronikářkou městyse za rok 2008. (10 pro)
15. Schválilo podání ţádosti o poskytnutí dotace na rozšíření pracoviště CzechPOINT a
podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště CzechPOINT dle přílohy č.
6. (10 pro)
16. Schválilo výměnu garáţových vrat v hasičské zbrojnici Nový Rychnov ve výši 50 000,Kč a pořízení materiálu na dokončení zastřešení hasičské zbrojnice v Novém Rychnově ve
výši 10 000,- Kč. (10 pro)
17. Schválilo rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu městyse na rok 2009 ve znění dle přílohy č.
7. (9 pro, 1 se zdrţel)
18. Schválilo prodlouţení nájemních smluv s paní Kopeckou a paní Patkáňovou na pronájem
bytů v Novém Rychnově č. p. 1 do konce června 2009. (10 pro)
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Zapsal: Malát Jan ……….……......………………..
Ověřili: Novák Radek…………..........…………….

Rásocha Zdeněk…..…..……………….…..

Starosta městyse ………………........………………

