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Zápis z XXVIII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 22. června 2017
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Vlastimil Florian, Iva Reichová, Ing. Milan Vopálenský, Mgr. Ondřej
Kratochvíl, Jaroslav Benda
Omluveni: Jiří Holan DiS.
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 12 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Pronájem obecní restaurace
3. Závěrečný účet a účetní závěrka 2016
4. Výjimka z počtu žáků pro ZŠ na školní rok 2017/2018
5. Bytové hospodářství – prodloužení nájemních smluv
6. Změna č. 2 územního plánu Nový Rychnov
7. Žádost o poskytnutí daru – Oblastní charita Pelhřimov
8. Žádost o poskytnutí podpory – Linka bezpečí
9. Žádost o poskytnutí daru – Klub RADOST
10. Nákup pozemku p. č. 29/2 v k. ú. Nový Rychnov
11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 517/1 v k. ú. Čejkov
12. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Nový Rychnov
13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1265/40 v k. ú. Nový Rychnov
14. Rozpočtové opatření č. 9
15. Interpelace a diskuse
16. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 18,00 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 Floriana a pana
Kratochvíla. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle pozvánky. (5/0/0) K zápisu z 27.
zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
II. Pronájem obecní restaurace
Starostka městyse navrhla pronajmout nebytové prostory restaurace v Novém Rychnově
87 panu Karpíškovi na dobu neurčitou od 01. 07. 2017 s výpovědní lhůtou 3 měsíce za
měsíční nájemné ve výši 4 000,- Kč. Ostatní podmínky pronájmu zůstávají stejné jako u
minulého nájemce. Řekla, že pan Karpíšek je jediný zájemce o pronájem restaurace. Pan
Karpíšek prohlásil, že souhlasí s návrhem nájemní smlouvy. Návrh byl přijat. (4/1/0)
III. Závěrečný účet a účetní závěrka 2016
Starostka městyse předložila návrh závěrečného účtu městyse za rok 2016 (viz příloha č.
1). Uvedla, že návrh byl po zákonem stanovenou dobu zveřejněn na úřední desce městyse
spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016. Návrh
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závěrečného účtu za rok 2016 byl schválen bez výhrad. (5/0/0)
Starostka městyse navrhla schválit výsledek hospodaření základní školy za rok 2016, který
činil 68 214,99 Kč a který navrhla přidělit do rezervního fondu školy. Návrh byl schválen.
(5/0/0)
Starostka městyse navrhla schválit výsledek hospodaření mateřské školy za rok 2016,
který činil 4,18 Kč a který navrhla přidělit do rezervního fondu školy. Návrh byl schválen.
(5/0/0)
Starostka městyse předložila účetní závěrku základní školy za rok 2016, sestávající
z průkazných účetních výkazů: účetní rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy a navrhla ji
schválit. Návrh byl schválen. (5/0/0)
Starostka městyse předložila účetní závěrku mateřské školy za rok 2016, sestávající
z průkazných účetních záznamů: účetní rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy a navrhla ji
schválit. Návrh byl schválen. (5/0/0)
Starostka městyse předložila účetní závěrku městyse za rok 2016, sestávající z
průkazných účetních záznamů: účetní rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy a navrhla ji
schválit. Návrh byl schválen. (5/0/0)
IV. Výjimka z počtu žáků pro ZŠ na školní rok 2017/2018
Starostka městyse navrhla udělit výjimku pro Základní školu Nový Rychnov z počtu žáků
na dobu jednoho roku pro školní rok 2017/2018. 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 ředitele školy záleží, které
dvě třídy se budou spojovat a zda se budou spojovat. Udělení výjimky pro základní školu
Nový Rychnov bylo schváleno. (5/0/0) Starostka řekla, že příští rok by se mělo financování
školství řešit ne podle počtu žáků, ale podle odučených hodin. Nejsou však zatím známa
žádná čísla ani propočty. Starostka řekla, že v letošním roce škola nebude požadovat úhradu
mezd učitelů. Starostka řekla, že ze školy nyní odchází 21 žáků a do 1. třídy nastoupí 14 žáků.
Pan Sekava se dotázal, proč se jedná o osmitřídku. Starostka uvedla, že je pouze na
rozhodnutí ředitele zda vůbec a jaké třídy bude spojovat.
V. Bytové hospodářství – prodloužení nájemních smluv
Starostka městyse předložila návrh prodloužit nájemní smlouvy všem nájemcům bytových
jednotek do 31. 12. 2017 s podmínkou, že budou mít k 30. 06. 2017 uhrazeny veškeré své
závazky vyplývající z nájemní smlouvy. Návrh byl schválen. (5/0/0)
VI. Změna č. 2 územního plánu Nový Rychnov
Starostka městyse předložila návrh schválení pořízení změny č. 2 územního plánu Nový
Rychnov dle podkladu od architekta Kroláka (viz příloha č. 2), kde jsou zahrnuty podněty
občanů na změnu územního plánu, kteří splnili podmínky dané zastupitelstvem (úhrada podílu
na nákladech a potvrzení smlouvy o dílo) a stanovení kontaktní osoby – Reichová Iva. Paní
Marešová se dotázala, co se ve změně řeší. Starostka řekla, že žádosti občanů a také úprava
využití území dle obnovy katastrální mapy Nového Rychnova a dle zpracovaných pasportů
komunikací. Potřeba změny územního plánu nebyla vyvolána městysem, ale občany. Návrh
byl schválen. (5/0/0)
VII. Žádost o poskytnutí daru – Oblastní charita Pelhřimov
Starostka městyse předložila žádost Oblastní charity Pelhřimov o poskytnutí daru ve výši
24 300,- Kč na zajištění pečovatelské služby a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Navrhla poskytnout dar ve výši 6 000,- Kč. Starostka řekla, že finanční podpora je pro občany
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Nového Rychnova, charita však nemohla dodat, o koho přesně jde. Charita po souhlasu
občanů městysi dodala údaje o občanech, kteří služby charity využívají. Starostka řekla, že
charita žádá každý rok a vždy chce více, lidé si služby charity platí i přesto, že stát na tyto
činnosti přispívá, úhrada od lidí totiž nemůže náklady pokrýt. Paní Dvořáková se dotázala,
zda jde o důchodce nebo o rodiny s dětmi. Starostka řekla, že dar obce přispívá na
pečovatelské služby pro starobní důchodce. Návrh byl schválen. (5/0/0)
VIII. Žádost o poskytnutí podpory – Linka bezpečí
Starostka městyse předložila žádost Linky bezpečí o podporu ve výši 7 500,- Kč na provoz
linky bezpečí a navrhla tuto žádost zamítnout. Návrh byl schválen. (5/0/0)
IX. Žádost o poskytnutí podpory – Klub RADOST
Starostka městyse předložila žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR – Klub RADOST o poskytnutí daru na činnost klubu a navrhla tuto žádost zamítnout.
Návrh byl schválen. (5/0/0) Paní Uhlířová se dotázala, kde spolek sídlí. Starostka uvedla, že
tento spolek v naší obci nebo pro naše občany nevyvíjí žádné aktivity a sídlí v Prostějově.
X. Nákup pozemku p. č. 29/2 v k. ú. Nový Rychnov
Starostka městyse navrhla odkoupení pozemku p. č. 29/2 v Novém Rychnově od pana
Římala. Jedná se o pozemek pod novým hřbitovem a také okolo č. p. 258 (bývalá smuteční
síň). Pan Římal požaduje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2. Starostka navrhla tuto cenu
zaplatit. Dále navrhla zrušit usnesení o záměru prodeje pozemku p. č. 2123/1 v Novém
Rychnově, o který pan Římal projevil zájem, ale již o něj zájem nemá. Návrh byl schválen.
(4/1/0)
XI. Záměr prodeje části pozemku p. č. 517/1 v k. ú. Čejkov
Starostka městyse navrhla schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 517/1 v Čejkově za
min. kupní cenu 50,- Kč/m2 a úhradu všech souvisejících nákladů, kdy zájemce musí uhradit
a zajistit zpracování geometrického plánu na oddělení pozemku za účasti zástupce městyse. O
odkoupení pozemku žádají manželé Kolářovi. Jde o část pozemku, kterou v současné době
užívají. Starostka uvedla, že postup při prodeji je stejný jako v dřívějších případech. Návrh
byl schválen. (5/0/0)
XII. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Nový Rychnov
Starostka městyse navrhla schválit záměr prodeje částí pozemku p. č. 59/2 v Novém
Rychnově za min. kupní cenu 50,- Kč/m2 a úhradu všech souvisejících nákladů, kdy zájemce
musí uhradit a zajistit zpracování geometrického plánu na oddělení pozemku za účasti
zástupce městyse. O odkoupení pozemku žádá pan Dvořák. Jde o části pozemku, které
v současné době užívá. Prodej částí pozemku neohrozí ani neomezí zadní příjezd k č. p. 252.
Návrh byl schválen. (5/0/0)
XIII. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1265/40 v k. ú. Nový Rychnov
Starostka městyse navrhla schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1265/40 v Novém
Rychnově za min. kupní cenu 12,- Kč/m2 a úhradu všech souvisejících nákladů, kdy zájemce
musí uhradit a zajistit zpracování geometrického plánu na oddělení pozemku za účasti
zástupce městyse. O odkoupení pozemku žádá paní Kratochvílová. Jedná se o pozemek, který
je již oplocen a užíván. Pozemek je součástí smlouvy o zemědělském pachtu se ZD Dušejov,
po zaměření části pozemku k prodeji proto musí ještě proběhnout jednání s pachtýřem. Návrh
byl schválen. (5/0/0)
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XIV. Rozpočtové opatření č. 9
Starostka městyse navrhla schválit rozpočtové opatření č. 9 v rozpočtu městyse na rok
2017, které obsahuje tyto položky (viz příloha č. 3): snížení příjmů z pronájmu restaurace –
32 000,- Kč, dar Oblastní charitě Pelhřimov – 6 000,- Kč, nákup pozemku od pana Římala –
30 000,- Kč, hasičské hadice pro mladé hasiče v Řeženčicích – 10 000,- Kč, navýšení mezd
pro brigádníky na údržbu veřejných ploch a zeleně – 53 000,- Kč, výsadba květin na městečku
u pomníku – 10 000,- Kč, nákup vybavení a pracovních ochranných pomůcek pro pracovníky
– 30 000,- Kč, rekonstrukce volejbalového hřiště v Novém Rychnově na beachvolejbal –
170 000,- Kč, škrabaný asfalt na opravu komunikací na Křemešníku – 25 000,- Kč,
geodetické práce na zaměření pozemků obce – 20 000,- Kč, oprava cest v Chaloupkách –
333 000,- Kč, oprava silnice z Čejkova na Lešov – 780 000,- Kč, instalace vodoměrů, opravy
domovních šoupat, průzkumy stavu vodovodu (např. kamerové zkoušky, zkušební výkopy,
sondy aj.), průzkumy pramenišť, údržba pramenišť, opravy vodojemů, technické práce
dozoru, geologické případně možná i vrtné práce – 1 000 000,- Kč, aktualizace internetových
stránek – 15 000,- Kč. Rozpočtové výdaje jsou kryty rozpočtovou rezervou. Paní Uhlířová se
dotázala, co je pravdy na tom, že se dodává voda městu Pelhřimov a proč se dodává, když
vody je málo. Starostka uvedla, že jde o přebytky vody, které Sázava a Nový Rychnov
nespotřebují, zásobování občanů tak není odběrem města ohroženo. Paní Marešová řekla, že
by se mělo hledět na to, že voda nebude a nehledět v případě vody na finance, měl by se
zbudovat nový rezervoár. Pan Benda řekl, že voda ze Sázavy jde nejdříve do Rychnova a
zbytky pak do Pelhřimova. Paní Dvořáková se dotázala, kolik brigádníků plánuje městys
přijmout. Starostka uvedla, že tři nezletilé studenty. Paní Dvořáková se dotázala, zda stávající
beachvolejbalové hřiště u ZŠ zůstane, když se bude budovat nové. Starostka uvedla, že
stávající zůstane. Paní Uhlířová řekla, proč bude mít Rychnov 2 hřiště na beachvolejbal, když
to stávající není moc využívané. Pan Florian řekl, že se přemístění hřiště projednávalo již
v roce 2016 a plán sportovců se neuskutečnil, tehdy se mělo hřiště přesouvat. Paní Hernová se
dotázala, zda sportovci budou dělat nějaké práce. Starostka uvedla, že jde o rozpočet pouze na
materiál, práce si zajistí TJ START. Paní Uhlířová řekla, že by bylo lepší investovat spíše na
školním hřišti, je to drahé pro pár lidí. Paní Marešová se připojila k paní Uhlířové. Pan
Kratochvíl řekl, že 1 hřiště by stačilo, ale lepší zázemí pro sportovce je určitě ve sportovním
areálu než u ZŠ. Pan Florian řekl, že školou bylo požadováno zanechání hřiště na současném
místě pro potřeby školy a proto bylo sportovcům umožněno zřízení nového hřiště ve
sportovním areálu, kde je předpoklad, že bude více využito a to s ohledem na vybudované
sociální zařízení. Starostka městyse na základě rozpravy podala pozměňovací návrh na
vyškrtnutí položky 170 000,- - rekonstrukce volejbalového hřiště. Návrh byl zamítnut. (0/4/1).
Návrh rozpočtového opatření v rozsahu návrhu starostky městyse byl schválen. (5/0/0)
Starostka městyse informovala zastupitele o provedení rozpočtového opatření č. 8, které
zachycuje čerpání fondu oprav a přijetí přeplatků z vyúčtování spotřeby energií.
PŘESTÁVKA 10 MINUT
XV. Interpelace a diskuze
a)
Paní Marešová řekla, že by se opět měla vypnout voda na hřbitově. Starostka řekla, že
uzavření vody zařídí ve spolupráci s technickým dozorem vodovodu.
b)
Starostka městyse seznámila zastupitele s podanou reklamací vyúčtování vodného,
kterou podali odběratelé vody v Řeženčicích. Reklamaci řeší ve spolupráci s technickým
dozorem vodovodu a v souladu s reklamačními pravidly a předpisy. O výsledku reklamace
bude zastupitele informovat. Řekla, že důvodem reklamace je snížení kvalita vody, výskyt
bakterií a omezení „voda je pitná pouze po převaření“. Pan Sekava a pan Doskočil řekli, že
požadují dát předem vědět, že se přepojuje zdroj vody v Řeženčicích na těšenovskou studnu a
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bude se odkalovat. Pak to ničí domovní čerpadla a vodovodní baterie. Starostka řekla, že se
tentokrát muselo postupovat operativně, protože byl náhle prázdný vodojem a hrozil být
nedostatek vody, za způsobené problémy se omluvila a slíbila nápravu. Pan Doskočil řekl, že
odkalovat se musí dlouho, od Těšenova je dlouhé vedení a drží se tam usazeniny. Pan Benda
řekl, že chyba může být i u odběratele. Pan Florian řekl, že voda neslouží jen k osobní
potřebě, ale i k mytí zalévání a nelze rozdělit vodu na tu či onu. A za to je potřeba zaplatit a
ne se tomu vyhýbat jako se děje v současné době v Řeženčicích a že když nebude odběr, tak i
sebelépe ošetřená voda se zkazí. V Čejkově jsou ve vodě pesticidy, což je horší než bakterie,
protože se nedají z vody odstranit. Pan Sekava řekl, že by měl být jiný cenový tarif pro vodu
pitnou a užitkovou. Pan Sekava, řekl, že v předložených podmínkách dodávky vody nejsou
sankce pro městys, když neplní své povinnosti. Pan Malát řekl, že dozor nad provozem
vodovodu vykonávají státní orgány a ty mohou městys penalizovat nebo dokonce provoz
vodovodu omezit.
c)
Starostka městyse informovala zastupitele o náhlém zhoršení vody v koupališti. Byl to
šok a neví se původ znečištění ani co to vlastně je. Je to poprvé, co takové znečištění zažila a
plánuje vzít vzorky. Paní Uhlířová řekla, že to vypadá jako vápno a zemědělci na jaře mohli
vápnit v okolí. Pan Blažek řekl, že by to mohl způsobit hydrát, pokud se jím vápnilo dno, toto
se musí dělat nehašeným vápnem, nikoli hydrátem. Starostka řekla, že nedochází k úhynu ryb
a živočichů.
d)
Paní Uhlířová se dotázala, jak to vypadá s novou mateřskou školkou. Starostka řekla,
že bez úvěru nebo bez dotace to městys nezvládne. V současné době se shání dotace,
vzhledem k situaci na MŠMT však není jisté, zda budou dotační tituly vypsány. Stávající
územní rozhodnutí je platné 3 roky. Pan Florian řekl, že je pro výstavbu co nejdříve, i třeba
z úvěru, ceny stavebních prací časem rostou. Pan Sekava řekl, že firma Bosch také staví
školku a při srovnání vychází rychnovská školka dost draho. Starostka městyse řekla, že byla
pro úpravu projektu, ale zastupitelstvo projekt měnit nechce.
e)
Paní Uhlířová se dotázala na termín opravy hlavní silnice Nový Rychnov – Horní
Cerekev. Letos to již na opravu nevypadá. Pan Florian požádal alespoň o vyspravení úseku
z městečka na Horní Cerekev, který se měl rekonstruovat, ale v blízké době to bohužel
nebude. Starostka řekla, že osloví správce komunikace s výzvou k opravě. Pan Malát řekl, že
kraj zatím nemá povolení na rekonstrukci silnice a že městys o termínu opravy určitě bude
vědět dopředu.
f)
Pan Sekava se dotázal na pronájem restaurace, kdy bylo uvažováno o odpuštění 1-2
nájmů do začátku. Starostka městyse řekla, že tento návrh nebyl schválen a poděkovala paní
Parkanové za úklid prostor, který byl opravdu náročný. Paní Marešová řekla, že kdyby úklid
dělala firma, tak to stojí mnohem více peněz. Paní Marešová se dotázala, zda movitý majetek
např. talíře v restauraci patřil obci. Starostka řekla, že movitý majetek není majetkem obce
kromě kuchyňských strojů.
VI. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 20,40. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/28/17 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem nebytových prostor restaurace v Novém Rychnově
87 panu Davidu Karpíškovi od 01. 07. 2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
za měsíční nájemné 4 000,- Kč. (4 pro, 1 proti – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/28/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo závěrečný účet městyse za rok 2016 dle přílohy č. 1 bez
výhrad a vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření městyse provedeného krajským
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úřadem Kraje Vysočina. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/28/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace městyse
Základní školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov, IČO: 75000334 za rok 2016 ve výši 68
214,99 Kč a jeho příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace. (5 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 04/28/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace městyse
Mateřské školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov, IČO: 75000342 za rok 2016 ve výši 4,18
Kč a jeho příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/28/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace městyse Základní
školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov za rok 2016. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/28/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace městyse Mateřské
školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov za rok 2016. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/28/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku městyse Nový Rychnov za rok 2016. (5 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/28/17 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu
Nový Rychnov na školní rok 2017/2018 dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon). (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/28/17 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2017 na pronájem
bytových jednotek v majetku městyse následujícím nájemcům, s podmínkou, že nájemce bude
mít uhrazeny veškeré závazky vyplývající z nájemní smlouvy k rozhodnému datu 30. 06.
2017. Nájemci, který nebude mít veškeré závazky k tomuto datu uhrazeny, nebude nájemní
smlouva prodloužena.
- Popek Petr, byt č. 1L 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
- Kubů Lenka, byt č. 6L v Novém Rychnově č. p. 1
- Nováková Lucie, byt č. 2P v Novém Rychnově č. p. 1
- Řáda Josef, byt č. 3P v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Josef a Jana Řádovi a Markéta Kleinová, byt č. 4P v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Jan a Drahomíra Nečadovi, byt č. 5P v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Jitka a Jan Rožňovi, byt č. 6P v Novém Rychnově č. p. 1
- Jana Vandáková, byt č. 7P v Novém Rychnově č. p. 1
- Rod Jaroslav, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 160
- Zuzana Rafaelová, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 160
- Tatyana Šímová, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160
- Svobodová Markéta, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 170
- Pelikánová Kateřina, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 170
- Plášilová Gabriela, byt č. 5 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé David a Kateřina Zikmundovi, byt č. 6 v Novém Rychnově č. p. 170
- Miluše Šťásková, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 252
- Kundrát Luboš, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 252
(5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/28/17 k bodu 6:
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Zastupitelstvo městyse schválilo pořízení změny č. 2 územního plánu městyse Nový Rychnov
a stanovilo jako kontaktní osobu starostku Ivu Reichovou. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/28/17 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí daru ve výši 6 000,- Kč Oblastní charitě
Pelhřimov. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 12/28/17 k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost Linky bezpečí o poskytnutí podpory (5 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 13/28/17 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR – Klub RADOST o poskytnutí podpory. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 14/28/17 k bodu 10:
Zastupitelstvo městyse schválilo nákup pozemku p. č. 29/2 o výměře 281 m2 v katastrálním
území Nový Rychnov od pana Římala za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2. Související
náklady s prodejem hradí městys. Zastupitelstvo městyse ruší usnesení č. 03/24/17 ze dne 16.
března 2017. (4 pro, 1 proti – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 15/28/17 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 517/1 v katastrálním
území Čejkov za min. kupní cenu 50,- Kč/m2. Veškeré související náklady hradí kupující. (5
pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 16/28/17 k bodu 12:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 59/2 v katastrálním území
Nový Rychnov za min. kupní cenu 50,- Kč/m2. Veškeré související náklady hradí kupující. (5
pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 17/28/17 k bodu 13:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 1265/40 v katastrálním
území Nový Rychnov za min. kupní cenu 12,- Kč/m2. Veškeré související náklady hradí
kupující. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 18/28/17 k bodu 14:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 9 v rozpočtu městyse na rok 2017 dle
přílohy č. 3. (5 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 28. června 2017 zapsal: Malát Jan……………………………………
Ověřili: dne ………………….

Vlastimil Florian……....…………………………………

dne ………………….

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

