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Zápis z II. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 18. listopadu 2014
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vopálenský, Jaroslav Benda, Vlastimil Florian, Bc. Ondřej
Kratochvíl, Jiří Holan DiS., Iva Reichová
Omluveni: nikdo
Předsedající: Ing. Milan Vopálenský – místostarosta městyse
37 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Volba starosty městyse
3. Volba předsedy finančního výboru
4. Volba členů finančního výboru
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dřevotvar
6. Rozpočtové opatření č. 11
7. Interpelace a diskuse
8. Závěr
I. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájil předsedající v 19,35 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, poté
provedl kontrolu prezenční listiny, konstatoval, že zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
Informoval přítomné o tom, že počet členů zastupitelstva poklesl z důvodu rezignace 5
zastupitelů a také všech náhradníků. 5 mandátů tak zůstává neobsazených. Zapisovatelem
předsedající určil pana Maláta. Ověřovateli zápisu předsedající určil pana Bendu a pana
Holana. K zápisu z 1. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající navrhl
doplnit navržený program jednání o body 4 – 6. Program zasedání byl schválen. (6/0/0)
II. Volba starosty městyse
Předsedající navrhl do funkce starosty městyse zvolit paní Reichovou. Zastupitelstvo
městyse zvolilo do funkce starosty městyse paní Reichovou. (6/0/0)
Po zvolení převzala vedení zasedání nově zvolená starostka městyse. Paní Reichová
poděkovala za hlasy občanů ve volbách a za projevenou důvěru zastupitelů, popřála občanům,
aby zastupitelstvo dobře pečovalo o společný majetek a rozhodovalo ve prospěch všech,
protože majetek městyse je majetkem všech občanů.
III. Volba předsedy finančního výboru
Starostka městyse navrhla do funkce předsedy finančního výboru zvolit pana Bendu.
Zastupitelstvo městyse zvolilo do funkce předsedy finančního výboru pana Bendu. (6/0/0)
IV. Volba členů finančního výboru
Starostka městyse navrhla do funkce členů finančního výboru zvolit paní Spiritovou a paní
Kosovou. Zastupitelstvo městyse zvolilo do funkce členů finančního výboru paní Spiritovou a
paní Kosovou. (6/0/0) Paní Spiritová a paní Kosová prohlásili, že své funkce přijímají.
V. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dřevotvar
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Starostka městyse předložila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
Dřevotvar na akci „Snížení imisní zátěže a realizace úspor energie ve sportovní hale v Novém
Rychnově“ – viz příloha č. 1. Jedná se o navýšení nákladů celé akce z důvodů nutných změn,
které vyplynuly při realizaci stavby. Tyto změny jsou již schváleny poskytovatelem dotace –
Státním fondem životního prostředí – a dodatek ke smlouvě je nutné předložit pro úspěšné
dokončení celé dotační akce. Uvedla, že se jedná o navýšení o 65 500,- Kč bez DPH a termín
dokončení stavby bude dodavatelem dodržen. Návrh byl schválen. (6/0/0)
VI. Rozpočtové opatření č. 11
Starostka městyse předložila návrh rozpočtového opatření č. 11 v rozpočtu městyse na rok
2014 – viz příloha č. 2. Jedná se o navýšení celkových nákladů na rekonstrukci sportovní
haly, kdy zastupitelstvo po prohlídce stavby naznalo, že je vhodné provést i další práce
vzhledem k tomu, že se vyměňuje podlaha v tělocvičně. Pan Florian vyjádřil názor, že by byla
škoda novou podlahu hned zničit následným malováním za pár let. Uvedl, že jde právě o
vymalování tělocvičny, výměnu podlahových krytin v šatnách a chodbách a při tom také
výměnu osvětlení. Tyto práce jsou nutné pro to, aby podlaha v hale nebyla díky špatného
stavu zbytku prostor brzy zničena. Paní Reichová uvedla, že navýšení nákladů díky
zlepšeným příjmům městyse není čerpáno z rozpočtových rezerv. Návrh rozpočtového
opatření č. 11 byl schválen. (6/0/0)
VII. Interpelace a diskuse
a)
Pan Klouda se dotázal, kdy je plánováno otevření sportovní haly. Starostka městyse
uvedla, že termín dokončení dotačních prací je 30. 11. 2014, ovšem z důvodu nutnosti schnutí
podkladové vrstvy podlahy a pak následně také vyzrání nové podlahy, není termín otevření
pevně stanoven. Firma ROYAL TECH, která dodává novou podlahu, se vyjádří, až bude
jistota, že všechny technologické procesy jsou u konce. Jde také o záruku na novou podlahu,
která je 5 let. Městys nemůže přijmout riziko zničení podlahy jenom z důvodu urychlení
otevření sportovní haly. Dále doplnila, že musí být také dokončeny ostatní stavební práce a
podlaha se musí dělat až jako poslední. Do haly chodí také žáci ze škol, a proto musí
sportoviště také odpovídat potřebám škol.
b)
Pan Veselý připomněl, že je nutné pamatovat také na to, že na novou podlahu ve
sportovní hale musí být upraveno i veškeré sportovní náčiní a pomůcky. Paní Reichová
uvedla, že firma ROYAL TECH na vše pamatuje a všechno sportovní nářadí a náčiní bude
před používáním zkontrolováno revizním technikem.
c)
Pan Rásocha se dotázal, jaké mají zastupitelé plány ohledně najatých dodavatelů, kteří
pro městys dělají řemeslné a jiné práce, zvláště pak on samotný např. zajišťuje zimní údržbu
místních komunikací. Paní Reichová uvedla, že zatím nehodlá zastupitelstvo razantně měnit
zaběhnuté procesy. Nejdřív je nutné se se vším blíže seznámit a udělat si obrázek a také
zhodnocení. Pak se může vyvolat jednání s tím, co by se mělo zlepšit či změnit.
XVIII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse ve 20,00. Poděkovala všem za účast a
podněty.
Usnesení č. 01/02/14 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse zvolilo starostou městyse paní Ivu Reichovou. (6 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 02/02/14 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse zvolilo předsedou finančního výboru pana Jaroslava Bendu. (6 pro –
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hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/02/14 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse zvolilo členy finančního výboru paní Štěpánku Spiritovou a paní
Martu Kosovou. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/02/14 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
Dřevotvar – řemesla a stavby a.s. Chýnov na stavební akci „snížení imisní zátěže a realizace
úspor ve sportovní hale Nový Rychnov“ dle přílohy č. 1 k zápisu. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/02/14 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 11 v rozpočtu městyse na rok 2014
dle přílohy č. 2 k zápisu. (6 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 19. listopadu 2014 zapsal: Malát Jan…………..........................……..
Ověřili: dne ………………….

Jaroslav Benda….………..………….........……..……….

dne ………………….

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

