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Zápis z XV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 10. března 2016
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Vlastimil Florian, Ing. Milan Vopálenský, Iva Reichová, Jaroslav
Benda, Jiří Holan DiS.
Omluveni: Mgr. Ondřej Kratochvíl
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 1 občan
Program:
1. Zahájení
2. Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Nový Rychnov
3. Bytové hospodaření
4. Interpelace a diskuse
5. 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. K zápisu ze 14. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Starostka městyse
navrhla doplnění návrhu programu o bod „bytové hospodaření“. Program zasedání byl
schválen v rozsahu dle pozvánky a návrhu na doplnění. (5/0/0)
II. Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Nový Rychnov
Starostka městyse sdělila zastupitelům, že paní Charvátová – ředitelka ZŠ Nový Rychnov
– se rozhodla odejít do starobního důchodu k 1. srpnu 2016. Proto je nutné vyhlásit konkursní
řízení na uvolněnou funkci. Konkurs se řídí vyhláškou ministerstva školství. Navrhl proto
vyhlásit konkursní řízení na funkci ředitele/ky ZŠ Nový Rychnov. Návrh byl schválen. (5/0/0)
III. Bytové hospodaření
Starostka městyse navrhla pronájem bytové jednotky č. 3 v Novém Rychnově č. p. 170
manželům Nováčkovým, a to od 01. 04. 2016 do 31. 12. 2016. Uvedla, že manželé budou
v Čejkově rekonstruovat rodinný dům, mají 1 potomka. Nájem bytu by byl jen po dobu
rekonstrukce jejich rodinného domu. Návrh byl schválen. (5/0/0)
IV. Interpelace a diskuse
a)
Starostka městyse informovala zastupitele, že společnost GEOMIN již dokončila
„Hydrogeologickou studii pro účely obnovy stávajících vodních zdrojů malých vodárenských
systémů městyse Nový Rychnov a obce Řeženčice“. Vše musí ještě podrobně nastudovat, ale
již nyní je jasné, že se musí dělat nové a hlubší vrty, aby byl dostatek pitné vody i v obdobích
většího sucha.
b)
Starostka městyse poukázala na jarní nepořádek v obci, zvláště pak na psí výkaly.
Vždy po jaru je to opravdu děsivé a občané by se měli okolo sebe rozhlédnout. Nepořádku po
vsi se dá předcházet jedině tím, že ho občané nebudou dělat.
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c)
Pan Florian upozornil, že se v okolí obce objevují zakázané černé skládky odpadů,
zvláště pak pneumatik. Chtělo by to s tím něco udělat.
VIII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 18,25. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/15/16 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní školy v Novém Rychnově, okres Pelhřimov, IČO:
75000334. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/15/16 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 3 v Novém Rychnově 170
manželům Nováčkovým na dobu určitou od 01. 04. 2016 do 31. 12. 2016. (5 pro – hlasováno
veřejně)
V Novém Rychnově dne 15. března 2016 zapsal: Malát Jan…………........................................
Ověřili: dne ………………….

Jiří Holan DiS………........……….........……..………….

dne ………………….

Jaroslav Benda....………..…..……………….…………..
Starosta městyse……………..………........………………

