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Zápis z XIV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 23. února 2016
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Vlastimil Florian, Ing. Milan Vopálenský, Iva Reichová, Jaroslav
Benda, Jiří Holan DiS., Mgr. Ondřej Kratochvíl
Omluveni: nikdo
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
20 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 2 městyse na rok 2016
3. Darovací smlouva ZD
4. Návrhy dotačních titulů
5. Obecní restaurace
6. Dohoda o zřízení spádového obvodu pro ZŠ a MŠ
7. Interpelace a diskuse
8. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 18,05 přivítáním přítomných zastupitelů, 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 Kratochvíla a
pana Floriana. K zápisu z 13. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Program zasedání
byl schválen v rozsahu dle pozvánky. (6/0/0)
II. Rozpočtové opatření č. 2 městyse na rok 2016
Starostka městyse předložila návrh rozpočtového opatření č. 2 v rozpočtu městyse na rok
2016 (viz příloha č. 1), které zahrnuje tyto položky: přijetí daru pro MŠ od ZD Dušejove ve
výši 24 100,- Kč a navýšení příspěvku MŠ o tento dar, spoluúčast na dotační akci „pořízení
nové cisternové stříkačky pro jSDHo Nový Rychnov“ - 1 010 000,- Kč, spoluúčast na dotační
akci „Nový Rychnov – nádvorní a parkovací plocha“ - 390 000,- Kč, obnova vodovodní
šachty na hlavním řadu vodovodu Nový Rychnov – 120 000,- Kč, spoluúčast na dotační akci
pořízení konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ Nový Rychnov – 140 000,- Kč, výdaje budou
financovány z rozpočtové rezervy. Návrh byl schválen. (6/0/0)
III. Darovací smlouva ZD
Starostka městyse předložila návrh darovací smlouvy s ZD Dušejov, družstvo (viz příloha
č. 2). ZD daruje městysi 24 100,- Kč pro potřeby MŠ Nový Rychnov. Návrh smlouvy byl
schválen. (6/0/0)
IV. Dotační tituly
a) Starostka městyse navrhla požádat o dotaci z programu Fondu Vysočiny NAŠE ŠKOLA
2016 na pořízení nového konvektomatu a s tím spojenou nutnou rekonstrukci instalace
vodovodu ve školní jídelně ZŠ Nový Rychnov v celkové max. výši 260 000,-. Výše dotace se
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předpokládá 120 000,- Kč. Návrh byl schválen. (6/0/0)
b) Starostka městyse navrhla požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 na
akci „Nový Rychnov – nádvorní a parkovací plocha“, kdy bude opraveno veřejné prostranství
před radnicí v Novém Rychnově, v celkové max. výši 510 000,- Kč. Výše dotace se
předpokládá 120 000,- Kč. Návrh byl schválen. (6/0/0)
c) Starostka městyse navrhla požádat o dotaci z Programu dotace pro jednotky SDH obcí na
projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro jSDHo Nový Rychnov“ v celkové max.
výši 900 000,- Kč. Výše dotace se předpokládá 750 000,- Kč. Pan Řáda se dotázal, o jaký
automobil se jedná. Pan Vopálenský upřesnil, že se jedná o náhradu za stávající vozidlo
AVIA a přenosnou motorovou stříkačku. Návrh byl schválen. (6/0/0)
d) Starostka městyse navrhla požádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt „Pořízení CAS pro jSDHo Nový Rychnov“ v celkové max. výši
8 010 000,- Kč. Výše dotace se předpokládá ve výši 7 200 000,- Kč. Související náklady na
podání žádosti o dotaci, vyhotovení nutných příloh k žádosti o dotaci a poté administraci
celého dotačního procesu jsou zatím vyčísleny na 200 000,-. Starostka doplnila, že celým
dotačním procesem městys povede najatá externí firma, která se dotacemi zabývá, protože jde
o dotaci z EU a proces žádání o dotaci je velmi složitý a časově náročný. Předpokládá, že
bude uzavřena smlouva se stejnou firmou, se kterou městys úspěšně spolupracoval při dotační
akci na sportovní hale. Pan Blažek se dotázal, jak smlouva řeší odpovědnost externí firmy při
vyřazení žádosti o dotaci z důvodu formálních chyb. Starostka reagovala, že o návrhu
smlouvy zatím nebylo jednáno. Návrh byl schválen. (6/0/0)
V. Obecní restaurace
V tomto bodě nebyl předložen žádný návrh k jednání.
VI. Dohoda o zřízení spádového obvodu pro ZŠ a MŠ
Starostka městyse předložila návrh dohody o zřízení společného spádového obvodu pro ZŠ
a MŠ Nový Rychnov s obcí Rohozná (viz příloha č. 3). Uvedla, že již několik let školy
v Novém Rychnově přijímají žáky z Rohozné a tato dohoda tak zrovnoprávní žáky z Rohozné
se žáky z Nového Rychnova. Spádový obvod je zřízen bezúplatně, finance na žáky z Rohozné
městys dostává již nyní, a to dle zákona o rozpočtovém určení daní. Návrh byl schválen.
(6/0/0)
VII. Interpelace a diskuse
a)
Pan Řáda se dotázal na vývoj v jednání s místními spolky ohledně využívání budov
městyse a zodpovědných osob za tento provoz. Starostka městyse reagovala, že zatím
obdržela provozní řád a odpovědné osoby pouze od SDH Řeženčice. V celé věci neproběhlo
zatím žádné další jednání.
b)
Paní Hernová se dotázala, zda se v roce 2016 plánuje něco dělat na koupališti.
Starostka městyse reagovala, že žádný investiční projekt se neplánuje. Bude se dělat pouze
běžná a nutná údržba a opravy prostoru okolo koupaliště.
c)
Pan Římal navrhl, aby městys dokončil vyčištění prostoru za hřbitovní zdí. Protože se
velký kontejner již u hřbitova nenalézá, lidé opět hází odpadky za hřbitovní zeď. V minulosti
městys celý prostor za zdí uklidil a úpravu terénu nedokončil. Starostka městys slíbila, že se
tuto věc zaměří a rozhodne se pro vhodné řešení.
d)
Pan Římal a pan Sekava si postěžovali, že konání zasedání zastupitelstva není
dostatečně známo. Starostka uvedla, že svolávání zastupitelstva se oznamuje dle zákona o
obcích. Pan Římal a pan Sekava požádali, zda by nebylo možné lépe informovat občany,
např. e-mailem. Pan Vopálenský sdělil, že se již projednávali možnosti informování, ale
nebylo dosud rozhodnuto.
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VIII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 19,00. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/14/16 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 2 v rozpočtu městyse na rok 2016 dle
přílohy č. 1. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/14/16 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí daru od ZD Dušejov určeného na podporu činností
MŠ Nový Rychnov ve výši 24 100,- a uzavření darovací smlouvy č. 1/2016 dle přílohy č. 2.
(6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/14/16 k bodu 4a:
Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny z programu NAŠE
ŠKOLA 2016 na pořízení vybavení školní jídelny ZŠ Nový Rychnov. Celkové max. náklady
projektu jsou 260 000,- Kč. Odpovědnou osobou za projekt je starostka městyse. (6 pro hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/14/16 k bodu 4b:
Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Vysočina v roce 2016 na projekt „Nový Rychnov – nádvorní a parkovací plocha“. Celkové
max. náklady projektu jsou 510 000,- Kč. Odpovědnou osobou za projekt je starostka
městyse. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/14/16 k bodu 4c:
Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci z Programu dotace pro jednotky
SDH na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro jSDHo Nový Rychnov“.
Celkové max. náklady projektu jsou 900 000,- Kč. Odpovědnou osobou za projekt je
místostarosta městyse. (6 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/14/16 k bodu 4d:
Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu na projekt „CAS pro velkoobjemové hašení pro jSDHo Nový
Rychnov“. Celkové max. náklady projektu jsou 8 010 000,- Kč a související náklady max.
200 000,- Kč. Odpovědnou osobou za projekt je místostarosta městyse. (6 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 07/14/16 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schválilo dohodu o zřízení školského spádového obvodu s obcí
Rohozná dle přílohy č. 3. (6 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 02. března 2016 zapsal: Malát Jan…………........................................
Ověřili: dne ………………….

Mgr. Ondřej Kratochvíl.....……….........……..………….

dne ………………….

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

