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Zápis z VII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 11. června 2015
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vopálenský, Vlastimil Florian, Jiří Holan DiS., Iva Reichová,
Jaroslav Benda
Omluveni: Mgr. Ondřej Kratochvíl
Předsedající: Reichová Iva – starostka městyse
1 občan
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření městyse č. 8 na rok 2015
3. Závěrečný účet městyse za rok 2014
4. Účetní závěrka městyse, ZŠ, MŠ za rok 2014
5. Záměr pronájmu pozemku p. č. 58/12 v Sázavě
6. Daň z nemovitých věcí
7. Interpelace a diskuse
8. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila předsedající v 18,00 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, 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 Bendu a pana
Floriana. K zápisu z 6. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Program zasedání byl
schválen. (5/0/0)
II. Rozpočtové opatření městyse č. 8 na rok 2015
Starostka městyse předložila návrh rozpočtového opatření č. 8 v rozpočtu městyse na rok
2015 (viz příloha č. 1). V rozpočtovém opatření je zahrnuto čerpání rozpočtové rezervy na
tyto výdaje: dar MAS Šipka na zajištění financování spoluúčasti dotace na pořízení
kontejnerů na bioodpady a na nosič těchto kontejnerů a výpůjčku financí na předfinancování
celkových nákladů – 364 000,- Kč (dotace bude ve výši 85 %), náklady na kulturní akci „110.
let založení SDH Sázava“ – 10 000,-, pořízení sekačky na trávu od pana Paclíka – 8 300,-,
příjem kupní ceny za prodaný traktor – 70 000,-, příjem kupní ceny za prodej pozemku p. č.
345/37 v Sázavě manželům Kotrčovým – 223 000,-, příjem za manipulační práce – 10 000,-,
navýšení příjmů za hřbitovní poplatky – 15 000,-, poplatky OSA za místní rozhlas a
rozhlasové přístroje – 5 130,-, soudní poplatky za podanou žalobu na vyklizení bytu – 6 000,-,
navýšení nákladů na refundace mezd pro členy jSDHo – 10 000,-, nákup pracovních
ochranných pomůcek pro zaměstnance dílny – 15 000,-. Návrh byl schválen. (5/0/0).
Starostka městyse dále předložila na vědomí provedené rozpočtová opatření č. 6 a 7, která
provedla v rámci svěřených pravomocí.
III. Závěrečný účet městyse za rok 2014
Starostka městyse předložila návrh závěrečného účtu městyse za rok 2014 (viz příloha č.
2). Uvedla, že návrh byl po zákonem stanovenou dobu zveřejněn na úřední desce městyse
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spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014. Návrh
závěrečného účtu za rok 2014 byl schválen bez výhrad. (5/0/0)
IV. Účetní závěrka městyse, ZŠ, MŠ za rok 2014
Starostka městyse navrhla schválit výsledek hospodaření základní školy za rok 2014, který
činil 175 466,55 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 2014,
který činil 41 470,25 Kč a který navrhla přidělit do rezervního fondu školy. Návrh byl
schválen. (5/0/0)
Starostka městyse předložila účetní závěrku základní školy za rok 2014, sestávající
z 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 2014, 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 2014, sestávající z
průkazných účetních záznamů: účetní rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy a navrhla ji
schválit. Návrh byl schválen. (5/0/0)
V. Záměr pronájmu pozemku p. č. 58/12 v Sázavě
Starostka městyse předložila žádost pana Hajdy o pronájem části pozemku p. č. 58/12
v Sázavě. Pan Hajda žádá o pronájem 40 m2 za účelem umístění včelstev. Starostka uvedla,
že jde o pozemek nacházející se v bezprostřední blízkosti zemního filtru v Sázavě a v jeho
ochranném pásmu. U pozemku také prochází přístupová cesta ke studním. Pozemek se musí
pravidelně udržovat a v případě hrozícího havarijního stavu musí být přístupný bez omezení.
Navrhla proto žádost pana Hajdy zamítnout a záměr pronájmu pozemku také. Návrh byl
schválen. (5/0/0)
VI. Daň z nemovitých věcí
Pan Florian navrhl úpravu výše místního koeficientu pro daň z nemovitých věcí. Po
uvážení všech faktorů bylo dohodnuto ponechat stávající výši místního koeficientu. Je tomu
tak vzhledem k výši investičních potřeb rozpočtu. Snížili se příjmy z nájemného (změny
nájemců) a daňové příjmy také nevykazují příznivé hodnoty. Naopak městys čekají kromě
spousty běžných výdajů i 2 významné investiční akce – stavba mateřské školy a rekonstrukce
areálu budoucího sběrného místa odpadů.
VII. Interpelace a diskuse
a)
Starostka městyse informovala zastupitele o vývoji jednání při ukončení provozu
restaurace díky úmrtí nájemce pana Horáka. Uvedla, že městys své pohledávky přihlásil do
dědického řízení, avšak reálná šance na získání dlužných částek je mizivá. Městys naopak
ještě k tomu navíc bude nucen prostory restaurace dát znovu do pořádku, protože stav prostor
je velice neodpovídající běžnému provozu.
VIII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 18,40. Poděkovala všem za účast a
podněty.
Usnesení č. 01/07/15 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 8 v rozpočtu městyse na rok 2015 dle
přílohy č. 1. (6 pro – hlasováno veřejně)
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Usnesení č. 02/07/15 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo závěrečný účet městyse za rok 2014 dle přílohy č. 2 bez
výhrad a vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření městyse provedeného krajským
úřadem Kraje Vysočina. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/07/15 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace městyse
Základní školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov, IČO: 75000334 za rok 2014 ve výši
175 466,55 Kč a jeho příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace. (5 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 04/07/15 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace městyse
Mateřské školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov, IČO: 75000342 za rok 2014 ve výši
41 470,25 Kč a jeho příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace. (5 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 05/07/15 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace městyse Základní
školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov za rok 2014. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/07/15 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace městyse Mateřské
školy Nový Rychnov, okres Pelhřimov za rok 2014. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/07/15 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku městyse Nový Rychnov za rok 2014. (5 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/07/15 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost pana Hajdy o pronájem části pozemku p. č. 58/12
v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem a dále zamítlo záměr pronájmu části pozemku
p. č. 58/12 v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem. (5 pro – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 15. června 2015 zapsal: Malát Jan…………........................................
Ověřili: dne ………………….

Jaroslava Benda………..…..……….........……..………..

dne ………………….

Vlastimil Florian……...….……...…..……………….…..
Starosta městyse……………..………........………………

