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Zápis z XXIX. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 21. září 2017
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Jiří Holan DiS., Iva Reichová, Ing. Milan Vopálenský, Mgr. Ondřej
Kratochvíl, Jaroslav Benda
Omluveni: Vlastimil Florian
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 13 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Žádost o rekonstrukci obecní cesty v k. ú. Rohozná – Menšíková
3. Žádost o spolupráci – Centrum České historie o. p. s.
4. Žádost o odkoupení p. č. st. 126 a části pozemku p. č. 2154/1 v Novém Rychnově Hamršmíd
5. Žádost o koupi částí pozemků p. č. 2395/2, 2276/2, 2395/1 v Novém Rychnově Forestová
6. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 2241 v Novém Rychnově - Švábová
7. Smlouva na pravidelný servis a údržbu ČOV Nový Rychnov
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Jíra – kabel NN“
9. Rozšíření komunikace u hasičské zbrojnice Nový Rychnov
10. Rozšíření průjezdu garáže hasičské zbrojnice Nový Rychnov
11. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 190/23 v Novém Rychnově - Bělíkovi
12. Rozpočtové opatření č. 11
13. Interpelace a diskuse
14. 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 Holana a pana
Bendu. Starostka městyse navrhla doplnění programu zasedání o bod č. 12 „Kupní smlouva
na projekt „Nový Rychnov – Dopravní automobil“. Program zasedání byl schválen v rozsahu
dle pozvánky a navrženého doplnění. (5/0/0) K zápisu z 28. zasedání zastupitelstva nebyly
vzneseny žádné připomínky.
II. Žádost o rekonstrukci obecní cesty v k. ú. Rohozná - Menšíková
Starostka městyse předložila žádost obyvatel nemovitostí v osadě Šance, kteří žádají
městys o spolupráci s obcí Rohozná na rekonstrukci místní komunikace do osady Šance.
Vlastníkem cesty je obec Rohozná. Starostka městyse navrhla žádost zamítnout. Uvedla, že o
majetek se má starat jeho majitel a městysi také žádná okolní obec nepřispívá na cesty, které
jsou na hranicích katastrů a jsou využívané obyvateli okolních obcí či dokonce měst, např. na
Mešnici či v Korcích. Paní Uhlířová řekla, že v Šancích jsou ovšem obyvatelé Nového
Rychnova. Pan Sekava řekl, že spolupráci si občané přestavují jedině finanční. Starostka obce
sdělila, že samozřejmě pod formou spolupráce se rozumí finanční přispění. Pan Benda řekl, že
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Rohozná se o cestu stará i při zimní údržbě a cesta je na katastru Rohozné. Návrh starostky
byl schválen. (5/0/0)
III. Žádost o spolupráci – Centrum České historie o. p. s.
Starostka městyse předložila žádost Centra České historie o. p. s. o finanční příspěvek na
organizaci akce v sokolovně městyse Křivsoudov v roce 2017. Navrhla tuto žádost zamítnout.
Návrh byl schválen. (5/0/0)
IV. Žádost o odkoupení p. č. st. 126 a části pozemku p. č. 2154/1 v Novém Rychnově Hamršmíd
Starostka městyse předložila žádost pana Hamršmída o odkoupení části pozemku p. č.
2154/1 a p. č. st. 126 v Novém Rychnově. Uvedla, že se jedná o pozemky, které jsou součástí
uzavřeného dvora u nemovitosti č. p. 112 v Novém Rychnově. Navrhla schválit záměr
prodeje těchto pozemků za min. kupní cenu 50,- Kč/m2 s tím, že zájemce na své náklady
nechá zpracovat geometrický plán na oddělení části pozemku a uhradí veškeré související
náklady s prodejem. Návrh byl schválen. (5/0/0)
V. Žádost o koupi částí pozemků p. č. 2395/2, 2276/2, 2395/1 v Novém Rychnově Forestová
Starostka městyse předložila žádost paní Forestové o odkoupení částí pozemků p. č.
2395/2, 2276/2 a 2395/1 v Chaloupkách. Paní Forestová na těchto pozemcích chce vybudovat
zpevněnou příjezdovou plochu od cesty ke své stodole, zábrany proti vodě a oplocení.
Starostka uvedla, že v pozemcích vedou podzemní inženýrské sítě, které zatím nebyly
vytyčeny. Navrhla schválit záměr prodeje těchto pozemků za min. kupní cenu 50,- Kč/m2
s tím, že zájemce na své náklady nechá zpracovat geometrický plán a uhradí veškeré
související náklady s prodejem. Dále navrhla, že z prodeje budou vyloučeny části pozemků,
kde se budou nacházet podzemní inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Návrh byl
schválen. (5/0/0) Pan Blažek řekl, že při stavbě zábran proti vodě je nutné zvážit i to, kam
voda půjde, protože zcela jistě voda půjde dále při komunikaci k nemovitostem dalších
obyvatel. Opatření proti vodě by se měla dělat ve spolupráci s obcí. Paní Forestová uvedla, že
si na všechny stavby či stavební úpravy nechá zpracovat projekt.
VI. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 2241 v Novém Rychnově - Švábová
Starostka městyse předložila žádost paní Švábové o odkoupení části pozemku p. č. 2241
v Chaloupkách. Paní Švábová na pozemku chce vybudovat jímací nádrž na vypouštění
tekutých odpadů s potřebným manipulačním prostorem. Starostka městyse uvedla, že paní
Švábová o odkoupení pozemku žádala již v roce 2011 a z důvodu problematického otáčení
vozidel byla žádost zamítnuta. Navíc domovní ČOV by umísťovali nad nemovitostí proti
kopci, což není obvyklé. Navrhla žádost zamítnout. Návrh byl schválen. (5/0/0)
VII. Smlouva na pravidelný servis a údržbu ČOV Nový Rychnov
Starostka městyse předložila návrh smlouvy na pravidelný servis a údržbu ČOV Nový
Rychnov se společností METEOR Kolín, spol. s r.o. Uvedla, že se jedná o zajištění
pravidelného technickoprovozního dohledu na čistírně. Smlouva bude platit od 01. 01. 2018
na dobu neurčitou s výpovědnou lhůtou 3 měsíců (viz příloha č. 1). Navrhovaná cena je
1694,- Kč měsíčně. Městys k této smlouvě vede především stáří celé čistírny a také častější
poruchovost a s tím spojená nutnost odstavení čistírny z provozu, což samozřejmě nese
náklady a rizika. Uvedla, že denní údržba a kontrola čistírny se bude dělat jako doposud. Od
tohoto pravidelného dohledu se očekává včasné upozornění na možné závady a také včasný
návrh opatření. Opravy stojí velké finance a tyto finance by měli být plánovány a
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rozpočtovány včas. Ve smlouvě jsou také garantovány ceny za cestovné a hodinové sazby.
Pan Blažek se dotázal na podrobnosti, uvedl, že v případě závady jenom cestovné z Kolína je
cca 3000,- a také zda tyto práce není schopna dělat levněji jiný dodavatel z menší vzdálenosti.
Starostka uvedla, že zjišťovala možnosti, ovšem použité technologie jsou patentovány firmou
METEOR a nikdo neprojevil o tyto činnosti zájem. Paní Marešová řekla, že je to přijatelná
nabídka, už vzhledem ke stáří čistírny. Návrh byl schválen. (5/0/0)
VIII. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Jíra – kabel NN“
Starostka městyse předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na stavbu „Nový Rychnov, Jíra – kabel NN“ se společností E. ON (viz příloha č. 2), která se
týká pozemků p. č. 2161/ a 132/1 v Novém Rychnově. Věcné břemeno bude zřízeno na úplatu
ve výši 3 900,- Kč bez DPH. Navrhla návrh schválit. Návrh byl schválen. (5/0/0)
IX. Rozšíření komunikace u hasičské zbrojnice Nový Rychnov
Starostka městyse předložila na základě požadavku velitele jSDHo Nový Rychnov
projektovou dokumentaci stavby „Rozšíření komunikace u hasičské zbrojnice Nový
Rychnov“. Uvedla, že rozšíření je dle sdělení velitele hasičů nutné z důvodu bezpečného
parkování nové cisterny do hasičské zbrojnice. Rozpočet projektu je 260 000,- Kč. Musí být
také přeloženo vedení plynovodu a vedení NN a také nové dopravní značení. Stavba musí být
projednána se sousedy a územně povolena stavebním úřadem. Navrhla tuto akci schválit
v rozsahu předložené dokumentace. Návrh byl schválen. (5/0/0)
X. Rozšíření průjezdu garáže hasičské zbrojnice Nový Rychnov
Starostka městyse předložila na základě požadavku velitele jSDHo Nový Rychnov
technickou dokumentaci stavebních prací na hasičské zbrojnici, kdy se vymění 1 vjezdová
vrata za nová širší. Uvedla, že dle sdělení velitele hasičů je rozšíření nutné opět kvůli nové
cisterně a jejímu parkování. Rozpočet projektu je 140 000,- Kč. Navrhla akci schválit
v rozsahu předloženého technického řešení. Pan Sekava sdělil, že má zájem o stávající vrata
do hasičské zbrojnice v Řeženčicích. Pan Blažek uvedl, že zastupitelé byli seznámeni
s plánem hasičů na využití vrat. Jak se rozhodnou je na jejich uvážení a jejich odpovědnost.
Návrh byl schválen. (5/0/0)
XI. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 190/23 v Novém Rychnově - Bělíkovi
Starostka městyse předložila žádost manželů Bělíkových o pronájem části pozemku p. č.
190/23 v Novém Rychnově. Pozemek chtějí využívat jako sklep, jedná se o část o výměře 25
m2. Navrhla schválit záměr pronájmu části pozemku za min. nájemné 4,- Kč/m2/rok. Návrh
byl schválen. (5/0/0)
XII. Kupní smlouva na projekt „Nový Rychnov – Dopravní automobil“
Starostka městyse předložila návrh kupní smlouvy na projekt „Nový Rychnov – Dopravní
automobil“ se společností THT Polička s.r.o. (viz příloha č. 3). Uvedla, že po provedeném
výběrovém řízení se vysoutěžené cena bohužel zvýšila z předpokládaných 1 720 000,- Kč na
1 923 900,-. Protože je cena vyšší, není ani kryta rozpočtem a není v pravomoci starostky ji
uzavřít. Uvedla, že financování projektu zůstává stejné: 450 000,- dotace od Ministerstva
vnitra, 300 000,- od Kraje Vysočina, zbytek musí dofinancovat městys. Realizace bude
zřejmě v roce 2018, protože dodací lhůta je do 30. 04. 2018. Pan Sekava se dotázal, zda
nevadí, že to bude až příští rok. Starostka uvedla, že prodloužení realizace projektu je již
schváleno poskytovatelem dotace. Starostka navrhla kupní smlouvu uzavřít. Návrh byl
schválen. (5/0/0)
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XIII. Rozpočtové opatření č. 11
Starostka městyse navrhla schválit rozpočtové opatření č. 11 v rozpočtu městyse na rok
2017, které obsahuje tyto položky (viz příloha č. 4): rozšíření komunikace u hasičské
zbrojnice Nový Rychnov – 260 000,- Kč, rozšíření průjezdu garáže hasičské zbrojnice Nový
Rychnov – 140 000,- Kč, navýšení nákladů na pořízení dopravního automobilu pro jSDHo
Nový Rychnov – 204 000,- Kč, dary rodičům při vítání občánků – 10 000,- Kč, náklady na
setkání obcí mikroregionu – 20 000,- Kč, opravy a údržba kanalizací a ČOV, zpracování
technického návrhu úpravy stokové sítě směřující k oddělení balastních vod mimo stávající
kanalizaci – 500 000,- Kč, výměna svítidel veřejného osvětlení v místních částech a Novém
Rychnově – 300 000,- Kč, oprava chodníku v Sázavě – 150 000,- Kč, oprava mechanismu
zvonění v kapličkách v Sázavě a Čejkově – 50 000,- Kč, oprava veřejného rozhlasu v Sázavě
– 8 000,- Kč. Pan Sekava řekl, že občané, kteří zvonění budou slyšet zblízka, budou proti
tomu protestovat a doporučil zastupitelům, aby se rozmysleli, zda do toho chtějí investovat.
Pan Benda uvedl, že někteří občané zvonění chtějí a musí se to nejdříve vyzkoušet a naladit.
Starostka městyse uvedla, že předpokládá, že to je požadavek občanů Sázavy a Čejkova. Pan
Sekava uvedl, že zvonění je hlučné, když je automatické. Když se zvonilo ručně, tak to tak
strašné nebylo. Pan Malát se dotázal, zda se v Sázavě s rozhlasem počítá napojit na ústřednu
v Novém Rychnově. Pan Benda uvedl, že to bude samostatně pro Sázavu, ovládat to lze i
dálkově. Pan Malát uvedl, že v době pořizování bezdrátového rozhlasu v Novém Rychnově,
bylo již počítáno s možným rozšířením do místních částí a centrálnímu ovládání z radnice.
Pan Benda uvedl, že to je na rozhodnutí, jakou cestou se půjde, protože jeho návrh je
nejúspornější, v případě bezdrátového řešení se musí vyměnit i všech cca 15 reproduktorů
v Sázavě. Starostka uvedla, že nechá vypracovat nabídku a rozpočet na obě varianty a zatím
tuto položku z návrhu vypustí. Návrh byl schválen. (5/0/0)
PŘESTÁVKA 10 MINUT
XV. Interpelace a diskuze
a)
Paní Uhlířová řekla, že by zastupitelé v příštím roce měli zvážit udělat něco pro děti,
aby měli kde trávit volný čas. Dětské hřiště u sportovních kabin je v tristním stavu. Školní
hřiště by se mělo zvážit dát ho nějak dohromady a do pořádku ve spolupráci se školou i celou
obcí i formou např. brigád. Když se jezdí po obcích kolem, tak hřiště jsou výstavní, u nás je
takový paskvil. Dětí je v Rychnově celkem dost. Hřiště je věčně rozbité, opravují ho sami
rodiče. I starší děti nemají kde trávit volný čas. Paní Marešová se dotázala, zda proběhlo
jednání s ředitelem školy o přesunu beachvolejbalového hřiště. Starostka poděkovala za
námět. Doplnila, že každé veřejné hřiště musí splňovat přísné normy. Paní Marešová navrhla
zeptat se v jiných obcí, jak to dělali a jaký rozpočet a rozsah to obnáší. Pan Holan uvedl, že
existuje spousta společností, které zajišťují stavbu i servis hřišť. Uvedl, že v minulosti byl
problém s vhodným umístěním hřiště, i místo je potřeba vhodně zvolit. Pan Blažek uvedl, že
lze udělat i hřiště společné pro školku a pro veřejnost tam, kde je hřiště pro školku dnes. Pan
Toman uvedl, že místa v územním plánu jsou určena. Pan Malát uvedl, že jiné předpisy jsou
pro školní hřiště a jiné předpisy jsou pro veřejná hřiště. Paní Uhlířová uvedla, že hřiště lze
udělat i nad školním hřištěm, kde je obrovský zelený nevyužitý pás. Starostka uvedla, že po
jednání s ředitelem školy vyplynulo, že nové multifunkční hřiště je několik milionů a stejně
by bylo zřejmě pro veřejnost uzavřeno. Zatím konečné řešení nevymysleli, není zpracován
žádný projekt. Domluva je, že ředitel nechá zpracovat projekt na nový umělý povrch na
stávajícím beachvolejbalovém a na modernizaci zbytku školního hřiště. Možná budou i nějaké
dotační tituly. Paní Hernová se dotázala na termín, kdy bude zpracováno. Starostka uvedla, že
termíny si nestanovili.
b)
Paní Marešová uvedla, že by bylo vhodné zpracovat kulturní kalendář kulturních akcí
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v příštím roce. Řekla, že každý rok probíhají různé akce, které se dělají pravidelně a na
kterých spolupracují spolky a občané. Mohlo by být vždy na rok stanoveno, co bude a kolik
na to bude, mít pevně stanovený rozpočet. Starostka uvedla, že plánování společenských akcí
nikdy nefungovalo. Jednorázově se rozhodlo, že něco bude a pak se honem řešilo financování.
Pro rok 2017 se proto zastupitelé rozhodli poskytnout spolkům dary s podmínkou, že
uspořádají min. 1 akci pro veřejnost a mládež, protože kulturní kalendář na příští rok
zastupitelé nevěděli. Paní Marešová uvedla, že se o akcích ví až na poslední chvíli, stálo by za
to více komunikovat. Navrhla, aby zastupitelstvo si svolalo představitele spolků, sedli si a
řekli si, co kdo plánuje, dali tomu formu kalendáře, řekli si rozpočet a případně zařadit něco
dalšího nového, co by se tady dalo udělat, aby se vědělo, s čím se počítá. Pan Malát se
k tomuto návrhu připojil a vyjádřil přání, aby byl výsledek lepší než v minulých letech. Pan
Blažek řekl, že hasiči si své akce dělají tak, aby se nemuseli na nikoho jiného spoléhat. Rádi
jiné osloví a kdo chce, tak se zapojí. Pan Malát navrhl paní Marešové, ať vše zařídí sama, na
to není potřeba obce a starostky. Paní Marešová uvedla, že mluvila s několika aktivními lidmi
ze spolků, kteří jí řekli, že mají hodně práce a nestíhají. Pan Blažek uvedl, že nabízí paní
Marešové členství u hasičů, aby mohla vše zařídit, protože nejlepší je vždy, když ten, kdo má
vlastní nápad a vizi, tak je do ní nejvíce zapálený a dá tomu nejvíc. Starostka městyse se
zavázala svolat jednání, kde bude diskutován kulturní kalendář akcí na rok 2018.
c)
Starostka městyse informovala zastupitele o vývoji realizace stavby nové mateřské
školy. Do příštího zastupitelstva bude předložen plán financování celé akce. Protože je
hospodaření městyse nadprůměrné, je reálný předpoklad celou akci zahájit v termínu 01. 07.
2018 a celou akci financovat z vlastních zdrojů. Již začala kompletní přípravy k vyřešení
všech detailů, zvláště pak plán stavebních úprav v základní škole, projednání s příslušnými
orgány po stránce organizace výuky a vypsání veřejné zakázky. Městys má také v jednání
poskytnutí dotace. Pan Toman upřesnil detaily projektu.
d)
Starostka městyse informovala zastupitele o provedených a plánovaných pracích ve
správě vodovodů a kanalizací městyse. Uvedla, že v současné době je voda ve všech částech
obce kvalitní a pitná. Zadala zpracování projektu a rozpočtu na propojení zdroje v Těšenově a
vodojemu v Řeženčicích a celkovou rekonstrukci vodovodu v Řeženčicích. V Novém
Rychnově zadala zpracování projektu na rekonstrukci vedení v úseku silnice na Horní
Cerekev, která má být rekonstruována a dále na ulici řadových bytovek č. p. 208 – 212 a to
celkovou obnovu jak sítí, tak povrchu komunikace. Mělo by se postupovat vždy tak, aby ulice
byla komplet, vše záleží ovšem na rozpočtu a finančním plánu. Také zadala zpracování
technického návrhu na odklonění balastních vod z kanalizace Nový Rychnov. Pokud toto
nebude obcí uspokojivě řešeno, hrozí, že nebude prodloužení povolení k provozu ČOV, které
končí v roce 2017. Dále seznámila zastupitele s čerpáním rozpočtu, který byl schválen
v červnu 2017: instalace 55 vodoměrů, opravy 40 šoupat, opravy 3 kanalizačních přípojek,
projekt na nové vrty v Novém Rychnově a Sázavě (na Nivách a v Sítinách), projekt byl
podkladem žádosti o poskytnutí dotace, 1 vrt je odhadnut na cca 450 000,- Kč (až do 100 m
hloubky), oprava studny a potrubí k vodojemu v Novém Rychnově. Pan Sekava se dotázal na
vrt v Řeženčicích. Starostka městyse uvedla, že vrt se zatím neplánuje právě proto, že se
vodní zdroj od Těšenova plánuje přepojit přímo do vodojemu a vody v Řeženčicích je opět
dostatek. Jednání s paní Vlčkovou však proběhlo a provedení vrtu je možné i v budoucnu,
plánované práce, které uvedla, jsou však prioritnější než vrt. Pan Sekava se dotázal na cenu
vrtů, která je vysoká. Starostka městyse uvedla, že cena je podle toho, do jaké hloubky se vrtá
a také se musí řešit mnohem větší zdroj vody než pro 1 domácnost. Pan Blažek upozornil na
skutečnost, že na Nivách je spousty zavážky, která se tam vozila v minulosti a tak by mohla
být voda z vrtu kontaminována. Dále se dotázal, zda vrt neovlivní přítok na koupaliště.
Starostka městyse uvedla, že všechny tyto skutečnosti uvedla hydrogeologům a oni s tím
v návrhu průzkumných vrtů počítají. Nikdy se toto ovšem nedá odhadnout jistě.
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e)
Pan Blažek se dotázal, jak moc dobře je na tom městys s financemi. Pan Malát uvedl,
že městys v roce 2016 vykázal nadprůměrný výsledek hospodaření – přebytek 11 milionů.
Tento rok dopadne zřejmě stejně, možná ještě lépe. Již v září jsou plánované příjmy z daní
naplněny a celé 3 měsíce budou příjmy nad rámec rozpočtu. Také příští rok se díky stavu
ekonomiky nepředpokládá nějaký výrazný výpadek příjmů. Pan Blažek se dotázal, kolik bude
mít městys koncem roku na účtu. Pan Malát uvedl, že to samozřejmě neví, ale předpoklad je
30 milionů Kč. Pan Blažek řekl, že po financování mateřské školky už potom moc financí
nezbyde. Pan Malát sdělil, že zastupitelstvo vytýčilo 3 prioritní akce: mateřskou školu,
vodovody a kanalizace, stavební parcely. Od těchto akcí by se mělo odvíjet celé hospodaření
městyse, které přesahuje několik let. Pan Blažek řekl, že rozjet akci za 30 milionů 3 měsíce
před volbami není vhodné, protože touto investicí pak bude vázáno další zastupitelstvo. Pan
Holan sdělil, že mateřskou školu řešilo i minulé zastupitelstvo a s volbami toto vůbec
nesouvisí, takto by nešlo plánovat nic dlouhodobého a pokud priority příštího zastupitelstva
nebudou voda a parcely, tak tu nemá co dělat. Starostka městyse sdělila, že se začít prostě
musí, stále se jen přešlapuje na místě a není dost odvahy se do toho vrhnout. Zvláště ve vodě
je nutné všechno rozložit do hodně let a mít na stole finanční plán.
f)
Starostka městyse informovala zastupitele, že změna územního plánu č. 2 je již
v řízení a její dokončení a vyhlášení se předpokládá v příštím roce. Řekla, že v současné době
je důležité vykoupit pozemky, na kterých se bude stavět. Proto osloví majitele pozemků
s nabídkou odkupu a věří, že v letošním roce se pozemky podaří vykoupit. Opět se jedná o
dlouhodobou záležitost, kterou řešilo i minulé zastupitelstvo. Pan Toman upřesnil detaily
z hlediska územního plánování. Sdělil, že v okolních obcích se nová zástavba běžně řeší a o
parcely je zájem.
VI. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 20,30. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/29/17 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost občanů osady Šance o rekonstrukci cesty v k. ú.
Rohozná u Jihlavy ze silnice III. třídy na Nový Rychnov do osady Šance. (5 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 02/29/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost Centra České historie o. p. s. o podporu organizace
akce IV. ročník Den České historie 2017. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/29/17 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 2154/1 a pozemku p. č. st.
126 v katastrálním území Nový Rychnov za min. kupní cenu 50,- Kč/m2. Veškeré související
náklady hradí kupující. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/29/17 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 2395/2, 2276/2 a 2395/1
všechny v katastrálním území Nový Rychnov, kde se nenacházejí podzemní inženýrské sítě a
jejich ochranná pásma za min. kupní cenu 50,- Kč/m2. Veškeré související náklady hradí
kupující. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/29/17 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost paní Švábové o odkoupení části pozemku p. č. 2241
v katastrálním území Nový Rychnov. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/29/17 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o dílo na provádění technickoprovozního
dohledu nad ČOV Nový Rychnov se společností METEOR Kolín, spol. s r. o. od 01. 01. 2018
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dle přílohy č. 1. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/29/17 k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy č. 1030039283/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na stavbu „Nový Rychnov, Jíra – kabel NN“ se společností E. ON
Distribuce a. s. dle přílohy č. 2. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/29/17 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse schválilo realizaci stavby „rozšíření komunikace u hasičské zbrojnice
Nový Rychnov“ v rozsahu projektové dokumentace Ing. Vladimíra Zadáka z června 2017. (5
pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/29/17 k bodu 10:
Zastupitelstvo městyse schválilo realizaci stavby „rozšíření průjezdu garáže hasičské
zbrojnice Nový Rychnov“ v rozsahu technické dokumentace stavebních prací STATUS
stavební a. s. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/29/17 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr pronájmu části pozemku p. č. 190/23 o výměře 25 m2
v katastrálním území Nový Rychnov za min. nájemné 4,-/m2/rok. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/29/17 k bodu 12:
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření kupní smlouvy na dodávku dopravního automobilu
pro jSDHo Nový Rychnov pro projekt „Nový Rychnov – Dopravní automobil“ se společností
THT Polička s. r. o. dle přílohy č. 3. Kupní cena je 1 923 900,- Kč. Zastupitelstvo městyse
schválilo dofinancování zvýšených nákladů projektu z vlastních zdrojů. (5 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 12/29/17 k bodu 13:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 11 v rozpočtu městyse na rok 2017
dle přílohy č. 4. (5 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 23. září 2017 zapsal: Malát Jan………………………………………
Ověřili: dne ………………….

Jaroslav Benda……....…………………………………...

dne ………………….

Jiří Holan DiS...................…..……………….…………..
Starosta městyse……………..………........………………

