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Zápis z XXVI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 15. května 2017
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Vlastimil Florian, Iva Reichová, Ing. Milan Vopálenský, Jiří Holan DiS.
Mgr. Ondřej Kratochvíl, Jaroslav Benda
Omluveni: nikdo
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 9 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Pořízení DA pro JSDHO Nový Rychnov
3. Rozpočtové opatření č. 7 v rozpočtu městyse na rok 2017
4. Bytové hospodářství
5. Interpelace a diskuse
6. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 18,10 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 Holana a pana
Kratochvíla. Starostka městyse navrhla úpravu návrhu programu zasedání o vypuštění bodu 5.
Program zasedání byl schválen v rozsahu dle pozvánky včetně úpravy. (6/0/0)
II. Pořízení DA pro JSDHO Nový Rychnov
Starostka městyse uvedla, že v únoru 2016 schválilo zastupitelstvo žádost o podání dotace
na pořízení dopravního automobilu pro jSDHo Nový Rychnov. Celková max. hodnota byla
schválena 900 000,- Kč. V roce 2017 bude dotace poskytnuta od ministerstva vnitra ve výši
450 000,- Kč, Kraj Vysočina bude financovat část spoluúčasti městyse ve výši 300 000,- Kč.
Cena vozidla však zřejmě převýší schválený limit. Pan Vopálenský uvedl, že po dohodě se
zastupiteli hasiči sestavili návrh technických podmínek nového automobilu (viz příloha č. 1).
Uvedl, že tyto technické podmínky bude schvalovat HZS Vysočina. Podal návrh na schválení
těchto technických podmínek, dále podal návrh na plné spolufinancování projektu z rozpočtu
městyse, dále podal návrh na pověření starostky k zajištění výběru nejvhodnější nabídky ve
výběrovém řízení, kde jediným kritériem bude nabídková cena – předpokládaná hodnota
zakázky je 1 720 000,- Kč. Návrh byl schválen. (5/1/0)
III. Rozpočtové opatření č. 7 v rozpočtu městyse na rok 2017
Starostka městyse předložila návrh rozpočtového opatření č. 7 v rozpočtu městyse na rok
2017 (viz příloha č. 2). Opatření zahrnuje: navýšení nákladů na elektrickou energii v dílně –
30 000,- Kč, navýšení nákladů na elektrickou energii ve společných prostorech Nový
Rychnov 160 a Čejkov 19 – 20 000,- Kč, náklady na zálohy elektrické energie pro prostory
restaurace – 30 000,- Kč, poplatek za vypouštění odpadních vod z ČOV Nový Rychnov –
11 000,- Kč, zálohy plynu v hasičské zbrojnici v Novém Rychnově – 36 000,- Kč, navýšení
nákladů na topičské práce v Novém Rychnově 1 – 35 000,- Kč, opravy a instalace vodoměrů
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v Řeženčicích – 90 000,- Kč, opravy střechy a okapů klubovny u ZŠ – 70 000,- Kč,
projektová dokumentace hromosvodů a rozvodů elektrické energie v Sázavě 42 – 6 000,- Kč,
opravy a revize elektroinstalace v restauraci – 25 000,- Kč, navýšení příspěvku MŠ Nový
Rychnov na pořízení nových postýlek pro děti – 40 000,- Kč, náklady na společenskou akci
„Novorychnovské stezky 2017“ – 15 000,- Kč, spoluúčast na pořízení dopravního automobilu
pro jSDHo Nový Rychnov – 970 000,- Kč. Náklady jsou kryty rozpočtovou rezervou. Návrh
byl přijat. (6/0/0) Starostka informovala zastupitele o rozpočtových opatřeních č. 4 a 6, které
provedla v rámci své působnosti a které zachycují čerpání fondu oprav. Dle nových předpisů
jsou všechna rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách městyse do 30 dnů
od jejich přijetí.
IV. Bytové hospodářství
Starostka městyse navrhla pronájem bytové jednotky č. 3L v Novém Rychnově č. p. 1 paní
Vytiskové na dobu určitou od 01. 06. 2017 do 31. 12. 2017 za standardních podmínek nájmu.
Paní Hernová řekla, kolik je žádostí o byt. Starostka uvedla, že je 5 žádostí o byty, z toho 4
jsou rodiče s dětmi. Paní Vytisková čeká na byt již více jak rok. Pan Blažek řekl, o jaký jde
byt. Starostka městyse uvedla, že jde o menší byt. Pan Blažek řekl, že pan Gaži má také
podanou žádost o byt, je v těžké životní situaci a mohl by byt dostat. Starostka městyse
uvedla, že městys má vůči panu Gažimu neuhrazené pohledávky. Návrh byl schválen. (6/0/0)
V. Interpelace a diskuze
a)
Pan Benda řekl, že opětovně interpeluje, aby se řešilo přemístění kontejnerů na tříděný
odpad v Sázavě. Měli by se vrátit na chodník k hlavní silnici a měli by být jen na jednom
místě v obci. Mělo by se to stihnout do konce tohoto volebního období. Řekl, že má s
majitelkou pozemku sousedícího s chodníkem předjednán prodej a majitelka souhlasí.
b)
Pan Florian řekl, že děkuje paní Hernové za vydání Rychnovského Poutníka.
Distribuce časopisu v Čejkově by mohla být přes děti, které již výtisky roznesou po vsi. Paní
Hernová řekla, že bude ráda za příspěvky do časopisu.
c)
Paní Hernová řekla, z jakého důvodu je pořizovaný automobil pro hasiče o tolik
dražší. Pan Florian řekl, že automobil je těžší a větší. Pan Blažek řekl, že automobil je určen
k převozu nejen posádky, ale i hasičského vybavení. Pan Vopálenský řekl, že jde o vozidlo
s kompletním vybavením pro zásahy, které nahradí vozidlo AVIA. Pan Blažek řekl, že tento
automobil je opět na dalších 20-30 let. Náhrada za AVIA by byla ještě dražší.
d)
Paní Koutková řekla, že vzhledem k vývoji počtu dětí v MŠ je otázka, zda vůbec
budou v budoucnu hasiči. Pan Blažek řekl, že pořízená cisterna se může v budoucnu prodat.
Paní Marešová řekla, že s počtem dětí souvisí stavební parcely v obci. Pan Florian řekl, že by
šel cestou Rynárce, kde pro nové stavební parcely využívají realitní a developerskou
agenturu. Paní Marešová řekla, že zájem soukromníka je jiný než zájem obce, parcely by měla
řešit obec sama. Starosta městyse řekla, že v zástavbových zónách nemá zatím obec žádné
vlastní pozemky.
e)
Paní Hernová řekla, jak to vypadá s hospodou. Starostka městyse řekla, že je jeden
neoficiální zájemce, který ale požaduje menší nájemné, než bylo schváleno. Pan Blažek řekl,
zda se nepočítá s provozem přímo obcí. Co slyší, tak hospoda prosperovala jedině v době, kdy
ji provozovala obec. Pan Malát řekl, že restaurace neprosperovala finančně nikdy, sám dělal
provozní účetnictví v té době. Starostka městyse řekla, že s variantou provozu přímo obcí se
nepočítá.
f)
Pan Sekava řekl, že má výtku k zápisům, že jeho sdělení bylo špatně zapsáno.
Původně řekl, že je nutné při opětovném puštění vody z těšenovské studny do sítě dát pozor
na to, že v přívodním řadu je stojatá voda a může dojít ke zhoršení kvality vody v celé síti.
Dále několikrát říkal, že nejsou označeny studny. Paní Marešová řekla, že výrazy v zápisech
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typu „si postěžovala“ nejsou vhodné. Pan Malát se omluvil za špatné pochopení smyslu
příspěvků a stylizaci a slíbil nápravu.
VI. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 18,50. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/26/17 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo technické podmínky pořizovaného DA pro jSDHo Nový
Rychnov dle přílohy č. 1 a plné financování spoluúčasti městyse z vlastních zdrojů projektu
„Nový Rychnov – dopravní automobil“ číslo EDS: 014D241007168. Pověřilo starostku
městyse zajištěním výběru nejvhodnější nabídky pro tento projekt v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách, kdy jediným kritériem výběru je nabídková cena. Předpokládaná
hodnota projektu a veřejné zakázky je 1 720 000,- Kč. (5 pro, 1 proti – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/26/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 7 v rozpočtu městyse na rok 2017 dle
přílohy č. 2. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/26/17 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 3L v Novém Rychnově č. p. 1
paní Vytiskové na dobu určitou od 01. 06. 2017 do 31. 12. 2017. (6 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 16. května 2017 zapsal: Malát Jan……………………………………
Ověřili: dne ………………….

Jiří Holan DiS……………………………………………

dne ………………….

Mgr. Ondřej Kratochvíl....…..……………….…………..
Starosta městyse……………..………........………………

