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Zápis z XXXVII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 28. června 2018
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Iva Reichová, Vlastimil Florian, Jiří Holan DiS., Jaroslav Benda
Omluveni: Mgr. Ondřej Kratochvíl, Ing. Milan Vopálenský
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 2 občané
Program:
1. Zahájení
2. Výjimka z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Nový Rychnov na školní rok 2018/2019
3. Bytové hospodářství – prodloužení nájemních smluv
4. Žádost Linky bezpečí, z. s. o finanční příspěvek
5. Žádost Obce Dušejov o příspěvek na výdaje ZŠ a MŠ Dušejov
6. Žádost E. ON o odprodej části pozemku p. č. 965/17 v Řeženčicích
7. Žádost pana Dvořáka o změnu územního plánu
8. Žádost TJ Start Nový Rychnov, z. s. o materiální podporu
9. Rozpočtové opatření č. 9
10. Interpelace a diskuse
11. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 18,05 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
Holana. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle pozvánky. (4/0/0) K zápisu z 36.
zasedání nebyly vzneseny připomínky.
II. Výjimka z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Nový Rychnov na školní rok 2018/2019
Starostka městyse navrhla udělit výjimku pro Základní školu Nový Rychnov z nejnižšího
počtu žáků na dobu jednoho roku pro školní rok 2018/2019. 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. Uvedla, že z 9. třídy odchází 11 žáků a do 1. třídy přijde 16 žáků. Nepřepokládá
se doplácení na mzdy pracovníků. Paní Marešová se dotázala, kolik žáků má základní škola.
Starostka sdělila, že přesný počet neví, ten bude jistý až na začátku nového školního roku.
Udělení výjimky pro základní školu Nový Rychnov bylo schváleno. (4/0/0)
III. Bytové hospodářství – prodloužení nájemních smluv
Starostka městyse navrhla prodloužení nájemních smluv nájemcům bytových jednotek na
dobu určitou do 31. 12. 2018 s podmínkou, že budou mít uhrazeny veškeré závazky
vyplývající z nájemních smluv do 30. 06. 2018. Návrh byl schválen. (4/0/0)
IV. Žádost Linky bezpečí, z. s. o finanční příspěvek
Starostka městyse předložila žádost Linky bezpečí, z. s. žádá o podporu ve výši 7 500,- Kč
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na provoz linky bezpečí. Navrhl tuto žádost zamítnout. Paní Marešová řekla, že by Linku
bezpečí podpořila alespoň 3 000,- Kč, kterážto částka pro městys nic neznamená. Uvedla, že
linka bezpečí je již zavedená a fungující služba. Vyjádřila názor, že by se žádosti neziskových
organizací neměli paušálně smetávat ze stolu a zamítat, ale nějaká podpora ze strany městyse
by být měla. Starostka městyse uvedla, že městys s podporou potřebných nemá problém, ale
v místě a adresně. K tomu se připojili pan Benda a pan Florian. Pan Benda uvedl, že ten kdo
žádá, by měl předložit hospodaření, nákladovou analýzu případně sám přijet na osobní
jednání. Papír v elektronické podobě dokáže napsat každý. Pan Malát uvedl, že stát, kraje a
obce financují sociální systém nemalými částkami z jejich rozpočtů a vyjádřil názor, že stát
případně soukromý sektor svou podporu neziskovek omezil, tak ony musí žádat u obcí, když
tak dosud nedělali. Mnohdy se také vůbec nehodnotí efektivita a přínos poskytovaných
služeb. Uvedl, že městys v minulosti přispěl charitě, která se poté přihlásila o mnohem větší
další příspěvek. Raději by podporoval místní spolky. Návrh starostky byl schválen. (4/0/0)
V. Žádost Obce Dušejov o příspěvek na výdaje ZŠ a MŠ Nový Rychnov
Starostka městyse předložila žádost Obce Dušejov o poskytnutí příspěvku na neinvestiční
výdaje pro ZŠ a MŠ Nový Rychnov. Obec Dušejov uvádí, že do jejich školy dochází 3 žáci
z Nového Rychnova. Příspěvek chtějí alespoň ve výši 7000,- Kč/dítě. Navrhla žádost
zamítnout. Uvedla, že městys plní zákonnou povinnost zajištění předškolní a základní školní
výchovy pro své občany a je na občanech, zda nabízené školy využívají nebo ne a pokud ne,
tak by si měli nést následky svého rozhodnutí. Městys provoz škol hradí ze svého rozpočtu
nemalými částkami a také zde chodí děti z jiných obcí, ovšem městys po žádné obci nic
nechce. Návrh byl schválen. (4/0/0)
VI. Žádost E. ON o odprodej části pozemku p. č. 965/17 v Řeženčicích
Starostka městyse předložila žádost společnosti E. ON Česká republika a. s. o odkoupení
části pozemku p. č. 965/17 v Řeženčicích. Důvodem je přestavba stávající trafostanice na
novou kioskovou trafostanici. Navrhl schválit záměr prodeje části tohoto pozemku za min.
kupní cenu 50,- Kč/m2 a úhradu všech nákladů souvisejících s prodejem kupujícím. Pan
Sekava se dotázal, o kolik jde metrů pozemku. Starostka uvedla, že cca 16 m2. Návrh byl
schválen. (4/0/0)
VII. Žádost pana Dvořáka o změnu územního plánu
Starostka městyse předložila žádost pana Dvořáka o změnu územního plánu. Uvedla, že
jde o změnu v Čejkově v prostoru bývalého lesního mlýna, který pan Dvořák koupil. Žádost
však neposkytuje dostatek podkladů a ani není uvedeno, o jakou změnu žádá. Uvedla, že
proces změny č. 2 územního plánu městyse je nyní ve stadiu projednávání návrhu dle § 50
stavebního zákona. Návrh byl zpracován panem Krolákem a již nelze přijímat další žádosti.
Návrh byl schválen. (4/0/0)
VIII. Žádost TJ Start Nový Rychnov, z. s. o materiální podporu
Starostka městyse předložila žádost TJ Start Nový Rychnov, z. s. o materiální podporu na
výstavbu dřevěného přístřešku o rozměru 12x8m na fotbalovém hřišti. Uvedla, že vzhledem
k představám fotbalistů o velikosti budoucí pergoly je nutné předem domluvit se stavebním
úřadem formu povolovacího řízení a samozřejmě doložit projekt stavby. Stavba musí splňovat
především bezpečnostní požadavky pro pohyb veřejnosti. Žádný návrh v této věci nebyl
podán.
IX. Rozpočtové opatření č. 9
Starostka městyse navrhla schválit rozpočtové opatření č. 9 v rozpočtu městyse na rok
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2018 (viz příloha č. 1), které obsahuje tyto položky: navýšení příspěvku ZŠ Nový Rychnov ve
výši 200 000,- Kč na opravu chlapeckých WC (ZŠ nezískala plánovanou dotaci od kraje
Vysočina, městys tak dokrývá celkové plánované náklady), 1. etapa změny č. 2 územního
plánu – 48 400,- Kč. Výdaje jsou kryty rozpočtovou rezervou. Návrh byl schválen. (4/0/0)
X. Interpelace a diskuze
a)
Paní Marešová se dotázala, zda je zajištěn stavební dozor na stavbě mateřské školy.
Starostka uvedla, že stavební dozor bude vykonávat Ing. Zadražil. Dále se paní Marešová
dotázala, co se plánuje udělat s květinami a keři, které rostou před mateřskou školou.
Starostka uvedla, že toto nebylo řešeno. Dále se paní Marešová dotázala, jak je plánováno
následné vybavení mateřské školy po dokončení stavby. Starostka uvedla, že plánováno není
žádné pořízení mobiliáře. Vše záleží na úspěšném dokončení stavby, které bude v dalším
volebním období. Finance nejsou pro toto vyčleněny. Pan Malát uvedl, že je možné
znovupoužití veškerého mobiliáře. Pan Marešová řekla, že by se mělo udělat vybavení
splňující normy. Pan Malát sdělil, že to se již nyní používá, jinak by školka ani nemohla
fungovat. Paní Marešová řekla, že při případném pořizování nábytku a jiných věcí by měli být
využiti místní řemeslníci a podnikatelé. Starostka městyse uvedla, že s podporou a zadáváním
práce místním živnostníkům nemá problém, naopak ji mrzí, že mnohdy se věci a práce kupují
jinde, když v místě jsou dostupné.
b)
Starostka městyse poděkovala všem, co se podíleli na akci „křtění nových hasičských
vozidel“.
XII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 18,45. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/37/18 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu
Nový Rychnov na školní rok 2018/2019 dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon). (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/37/18 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2018 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.
2018. 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
- Vytisková Michaela, byt č. 3L 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
- Nečadová Drahomíra, 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
- Taťana Šímová, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160
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- Svobodová Markéta, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé František Nováček a Jitka Nováčkovi, byt č. 3 v Novém Rychnově 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 (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/37/18 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost Linky bezpečí, z. s. o poskytnutí příspěvku ve výši
7 500,- Kč. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/37/18 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost Obce Dušejov o příspěvek na financování
neinvestičních výdajů Základní školy a Mateřské školy Dušejov, příspěvkové organizace. (4
pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/37/18 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 965/17 v katastrálním
území Řeženčice za min. kupní cenu 50,- Kč/m2 a za podmínky úhrady všech souvisejících
nákladů kupujícím. (4 pro – hlasování veřejně)
Usnesení č. 06/37/18 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost pana Dvořáka o změnu územního plánu. (4 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/37/18 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 9 v rozpočtu městyse na rok 2018 dle
přílohy č. 1 (4 pro – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 29. června 2018 zapsal: Jan Malát……................................................
Ověřili: dne ………………….

Vlastimil Florian …...………………….………………...

dne ………………….

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

