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Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 30. listopadu 2011
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Pavel Martínek, Mgr. Růžena Matějů, Ing. arch. Hana Lisová, Jaroslav
Šnicer, Ing. Milan Vopálenský, Radek Novák, MVDr. Petr Vondrák
Omluveni: Jaroslava Blažková, Vlastimil Nečada, Josef Pech, MUDr. Michaela Petrová
Předsedající: Martínek Pavel – starosta městyse
4 občané
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 15
3. Rozpočtový výhled 2011 - 2016
4. Interpelace a diskuze
5. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 19,10 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 Ing. arch.
Lisovou a MVDr. Vondráka. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle návrhu. (7/0/0)
K zápisu z 12. zasedání nebylo vzneseno připomínek.
II. Rozpočtové opatření č. 15
Starosta městyse předložil návrh rozpočtového opatření č. 15 v rozpočtu městyse na rok
2011 (viz příloha č. 1). Pan Malát uvedl, že rozpočtové opatření se týká přijetí dotace na
rekonstrukci budovy základní školy. Doplnil, že po provedeném autorském dozoru na
skutečné provedení stavby byla výše dotace ještě upravena a zkrácena. Upozornil, že celkové
náklady akce se nezměnily, pouze se změnila výše dotace a spoluúčasti městyse. Jedná se o
cca 200 000,- Kč. V rozpočtovém opatření jsou zohledněny i ostatní přijaté dotace: na
akceschopnost výjezdové jednotky SDH Nový Rychnov, na plynofikaci pravého křídla
v zámku, dotace na hospodaření v lesích. Návrh rozpočtového hospodaření č. 15 byl schválen.
(7/0/0). Starosta městyse dále předložil zastupitelům na vědomí provedené rozpočtové
opatření č. 14.
III. Rozpočtový výhled 2011-2016
Starosta městyse předložil návrh rozpočtového výhledu městyse na roky 2011 – 2016 (viz
příloha č. 2). Rozpočtový výhled je upraven o přijatou dotaci z OPŽP na rekonstrukci budovy
základní školy a zároveň je propočítán až do roku 2016. Jsou zde zachyceny pouze
jednoduché příjmy městyse a základní výdaje. Žádné investiční a strategické výdaje ani
příjmy zde nejsou zachyceny. Tyto se zachycují vždy v rozpočtu konkrétního roku.
Rozpočtový výhled musí městys tvořit na základě zákona o rozpočtovém hospodaření obcí.
Návrh rozpočtového výhledu městyse byl schválen. (7/0/0)
IV. Interpelace a diskuze
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a) Paní Matějů informovala přítomné o kulturní akci „rozsvěcení obecního adventního
stromu“, která se opět vydařila. Přispěly k tomu děti ze základní a mateřské školy, které na
akci zajistili minitrhy s nabídkou vánočních dekorací a výrobků. Vyjádřila přání, aby se
v těchto akcích pokračovalo i v dalších letech a mohla vzniknout nová tradice.
b) Ing. Vopálenský informoval přítomné o vývoji jednání pracovní skupiny pro dialog o
hlubinném úložišti jaderních odpadů. V současné době došlo k výměně ministra průmyslu a
obchodu a také ředitele SÚRAO, což celá jednání na nějaký čas pozastaví. Pracovní skupina
však oba nové zástupce státu vyzve k podání jejich názoru na postup při výběru úložiště
jaderných odpadů. Ředitel SÚRAO již potvrdil, že trvá na stávajícím stavu, kdy geologické
průzkumy budou prováděny pouze tam, kde dotčené obce dají svůj souhlas. Dále pozval
občany na jednání u kulatého stolu, které se bude pravděpodobně konat v únoru v Jihlavě.
c) Pan Kastner se dotázal na způsob řešení úniků vody v Čejkově. Uvedl, že se skoro půl
roku neřeší úbytek vody v síti, vše se začalo řešit díky panu Pechovi a jeho osobní iniciativě.
Dotázal se kdo je majitelem vodovodu a kdo spravuje jeho provoz. Starosta reagoval, že
majitelem i správcem vodovodu je městys, dále uvedl, že v současné době se řeší nefunkčnost
hlavních uzávěrů. Pan Kastner dále upozornil, že nejsou instalovány všude vodoměry a také
na hlavním vodojemu není instalován vodoměr, nelze tak porovnat, kolik kubíků vody vlastně
nedoteče ke konečnému odběrateli vody. Starosta reagoval, že instalace vodoměrů se řeší
nejdříve v Novém Rychnově a poté budou řešeny i v místních částech. Je finančně neúnosné
instalovat vodoměry najednou všude. Starosta dále připomněl, že již v minulosti navrhoval
přijmout jednoho kvalifikovaného zaměstnance, který by měl na starosti veškerou správu
vodovodu. Jeho návrh ovšem nebyl přijat. Proto se veškeré vodoinstalatérské práce musí
najímat od externích firem a tudíž jsou dražší. Pan Kastner se podivil nad skutečností, že
městys musí mít nějakou zodpovědnou osobu za provoz vodovodů a kanalizací, někdo by měl
nést zodpovědnost za údržbu, správu a opravy. Starosta uvedl, že si je nedostatků vědom, jde
však o jeden z mnoha nedostatků ve správě majetku městyse, který nemůže být vyřešen za pár
měsíců, jedná se o dlouhodobou záležitost. Paní Lisová doplnila, že o příčinách nedostatku
vody v Čejkově se vedli různé dohady, skutečná příčina se však našla až po zapojení občanů
samotných. Pan Kastner vyjádřil názor, že je špatně, když občané musí řešit sami problémy
městyse. Pan Malát se k tomuto názoru připojil.
d) Pan Sihelník se dotázal na další postup při rekonstrukci kulturního domu v Čejkově.
Starosta sdělil, že hledá dotační titul, který by byl vhodný pro čerpání dotace na celou stavbu.
V roce 2012 je této akci dána priorita, protože končí termín stavebního povolení. Vše však
závisí na tom, jak bude městys hospodařit a zvláště na tom, kolik financí obdrží od státu
z daňových příjmů. Vzhledem k možnému vývoji ekonomiky bude rozpočet městyse v roce
2012 zřejmě velmi střídmý.
V. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 19,55. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/13/11 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 15 v rozpočtu městyse na rok 2011
dle přílohy č. 1. (7 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/13/11 k bodu 3:
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Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtový výhled městyse na roky 2011 – 2016 dle přílohy
č. 2. (7 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 8. prosince 2011 zapsal: Malát Jan…….…......................................…

Ověřili: dne ………………….

Ing. arch. Hana Lisová …...……….........……..…………

dne ………………….

MVDr. Petr Vondrák..….……...…..……………….……

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

