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Zápis z XVI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 14. dubna 2016
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Vlastimil Florian, Iva Reichová, Jaroslav Benda, Jiří Holan DiS.
Omluveni: Ing. Milan Vopálenský, Mgr. Ondřej Kratochvíl
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 12 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 4 v rozpočtu městyse na rok 2016
3. Aktualizace strategického plánu rozvoje městyse
4. Ukončení členství v SMO ČR a SVOL
5. Obecní restaurace
6. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností EON
7. Žádost SDH Nový Rychnov o zakoupení stolů a židlí
8. Prodej pozemku p. č. 1358/25 v Novém Rychnově
9. Žádost o poskytnutí daru na zajištění sociálních služeb
10. Návrh České pošty na zajištění poštovních služeb – projekt PARTNER
11. Podání žádosti na projekt „Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDHO
Nový Rychnov“
12. Interpelace a diskuse
13. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 18,15 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
Floriana. K zápisu z 15. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Starostka městyse
navrhla doplnění návrhu programu o body č. 10 a 11. Program zasedání byl schválen
v rozsahu dle pozvánky a návrhu na doplnění. (4/0/0)
II. Rozpočtové opatření č. 4 v rozpočtu městyse na rok 2016
Starostka městyse předložila návrh rozpočtového opatření č. 4 v rozpočtu městyse na rok
2016 (viz příloha č. 1), které zahrnuje tyto položky: studie posílení zdrojů vody – 30 250,- Kč,
odbahnění rybníka v Čejkově – 70 000,- Kč, dar TJ START Nový Rychnov – 5 000,- Kč,
náklady na kulturní akce pořádané městysem – 10 000,- Kč, odborné ošetření stromů na
veřejných prostranstvích – 12 000,- Kč, nákup pracovních a ochranných pomůcek pro
pracovníky městyse – 15 000,- Kč, výměnu hasicích přístrojů - 2 200,- Kč, vypracování
závěrečného vyhodnocení dotační akce rekonstrukce sportovní haly – 23 000,- Kč, ochranné
oděvy pro členy jSDHo Nový Rychnov – 5 000,- Kč, pořízení nových sad hasičských hadic –
51 000,- Kč; všechny výdaje budou financovány rozpočtovou rezervou. Návrh rozpočtového
opatření byl schválen. (4/0/0). V souvislosti s rozpočtovými změnami seznámila starostka
městyse zastupitele s provedeným rozpočtovým opatřením č. 3 v rozpočtu městyse na rok
2016, které zahrnuje čerpání fondu oprav.
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III. Aktualizace strategického plánu rozvoje městyse
Starostka městyse předložila návrh pana Vopálenského na aktualizaci strategického plánu
rozvoje městyse (viz příloha č. 2). Strategický plán se upravuje o nové předpokládané dotační
projekty v budoucích letech v novém dotačním období. Návrh byl schválen. (4/0/0)
IV. Ukončení členství v SMO ČR a SVOL
Starostka městyse navrhla ukončit členství městyse v zájmových organizacích Svazu měst
a obcí ČR a Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR. Dle jejího názoru se
během let vytratili původní dobré úmysly a funkčnost těchto organizací. V současné době již
nevidí pro městys žádné přínosy, jen placení členských poplatků a vyplňování mnohdy velice
zbytečných dokumentů, které stejně nepřináší prospěšné věci ani žádný efekt pro městys,
který by byl opravdovým přínosem. Návrh byl schválen. (4/0/0)
V. Obecní restaurace
Starostka městyse předložila výzvu občanů k ukončení nájmu nebytových prostor
restaurace stávajícímu nájemci panu Strakovi. Uvedla, že zastupitelé v minulosti dali již panu
Strakovi šanci na další pokračování v nájmu, protože předložil věcný i časový záměr provozu
a také proběhla výměna personálu. Doporučila proto s výpovědí ještě počkat a výzvu občanů
vzít na vědomí. Paní Bartáková, pan Javůrek a paní Slavíčková vyjádřili názory, že problémy
s provozem pohostinství jsou i v banálních věcech, jako je např. vytápění prostor nebo
zajištění dostatečných zásob, situace by se měla řešit co nejdříve. Pan Florian podotkl, že jiný
zájemce o pronájem stejně není a v případě ukončení nájmu budou prostory opět prázdné. Pan
Javůrek sdělil, že provoz v současné době je ostudou městyse a měl by se radši zavřít a
prostory provozovat spíše jako kulturní dům pro občasné využití na společenské akce. Paní
Bartáková doporučila ukončit nájem ihned, městys stejně nemá co ztratit. Návrh na podání
výpovědi nájemní smlouvy panu Strakovi od 01. 05. 2016 byl schválen. (4/0/0)
PŘESTÁVKA 10 MINUT
VI. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností EON
Starostka městyse předložila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce a. s. na stavbu „Nový Rychnov – obnova NN“ (viz příloha č. 3). Uvedla, že
smlouva o věcném břemeni byla již schválena v minulosti, ovšem během realizace stavby
došlo k obnově katastrální mapy a změnilo se číslování dotčených pozemků. Proto je nutné
schválit smlouvu znovu, připomněla, že rozsah stavby se nemění. Návrh byl schválen. (4/0/0)
VII. Žádost SDH Nový Rychnov o zakoupení stolů a židlí
Starostka městyse předložila žádost SH ČMS – SDH Nový Rychnov o zakoupení stolů a
židlí do hasičské zbrojnice v Novém Rychnově (klubovny SDH). Navrhla žádost zamítnout
vzhledem k tomu, že z rozpočtu městyse byly již vyčleněny nemalé finance na potřeby jSDH.
Pan Florian se pozastavil nad pořizovanou cenou, do Čejkova byl pořízen nábytek mnohem
levněji. Návrh byl schválen. (4/0/0)
VIII. Prodej pozemku p. č. 1358/25 v Novém Rychnově
Starostka městyse předložila žádost paní Popkové o odkoupení pozemku p. č. 1358/25
v Novém Rychnově a navrhla žádost schválit za podmínek daných schváleným záměrem
v minulosti (kupní cena 50,- Kč/m2 + veškeré náklady související s prodejem pozemku hradí
kupující). Návrh byl schválen. (4/0/0)
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IX. Žádost o poskytnutí daru na zajištění sociálních služeb
Starostka městyse předložila žádost Oblastní charity Pelhřimov o poskytnutí daru na
zajištění sociálních služeb ve výši 32 000,- (zajištění pečovatelské služby a sociálně aktivních
služeb pro rodiny s dětmi) a navrhla žádost zamítnout. Návrh byl schválen. (4/0/0)
X. Návrh České pošty na zajištění poštovních služeb – projekt PARTNER
Starostka městyse informovala zastupitele o proběhlém jednání se zástupci České pošty,
kteří městysi nabídli uzavření smlouvy na zajištění poštovních služeb formou projektu
PARTNER. Projekt PARTNER přenáší všechny starosti o provoz pobočky pošty na městys,
Česká pošta bude městysi hradit jen dohodnuté platby dle provedených úkonů a ve výši, jakou
si stanoví Česká pošta. Starostka uvedla, že pro městys je návrh smlouvy nevýhodný a
navrhla proto návrh smlouvy zamítnout. Sdělila, že v případě nezájmu městyse o provozování
pobočky pošty, nehrozí její zrušení ani omezení poštovních služeb. Česká pošta je státní
podnik a má ze zákona povinnost zajišťovat obsluhu v území pomocí svých poboček.
Vyjádřila názor, že Česká pošta si návrhem projektu PARTNER jen vylepšuje svoje
hospodaření na úkor samospráv, které pak mají akorát starosti s provozem, odpovědností a se
zaměstnanci. Návrh byl schválen. (4/0/0)
XI. Podání žádosti na projekt „Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro
JSDHO Nový Rychnov“
Starostka městyse navrhla požádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt „Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody 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. Městys uzavřel smlouvu s firmou Finanční poradenství s. r. o., která
s městysem úspěšně spolupracuje po celou dobu projektu rekonstrukce sportovní haly. Návrh
byl schválen. (4/0/0) V souvislosti s podáním žádostí o dotace navrhla starostka městyse
zrušit usnesení č. 06/14/16. Návrh byl schválen. (4/0/0)
XII. Interpelace a diskuse
a)
Starostka městyse informovala zastupitele, že byl dokončen dlouhý proces změny č. 1
územního plánu Nový Rychnov. V současné době jsou již požadavky od občanů na další
změny územního plánu. Doporučila zvážit vyvolání jednání o pořízení změny č. 2 z hlediska
naplnění záměru městyse. Požadavky občanů budou projednány společně.
XIII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 19,40. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/16/16 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 4 v rozpočtu městyse na rok 2016 dle
přílohy č. 1. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/16/16 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje Novorychnovska a
akčního plánu rozvoje městyse Nový Rychnov pro období 2012-2018 dle přílohy č. 2. (4 pro
– hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/16/16 k bodu 4:
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Zastupitelstvo městyse schválilo ukončení členství městyse v organizacích „Svaz měst a obcí
ČR“ a „Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR“. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/16/16 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo výpověď nájemní smlouvy č. 2015/87 na pronájem
nebytových prostor restaurace v Novém Rychnově 87 nájemci panu Strakovi. Smlouva bude
ukončena dle dohodnuté výpovědní lhůty k 31. 07. 2016. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/16/16 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schválilo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH014330034013/002 se společností E.ON Distribuce a. s. dle přílohy č. 3. (4 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 06/16/16 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost SH ČMS – SDH Nový Rychnov o zakoupení nových
stolů a židlí do klubovny SDH v hasičské zbrojnici v Novém Rychnově. (4 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 07/16/16 k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku p. č. 1358/25 v katastrálním území Nový
Rychnov paní Popkové za kupní cenu 50,- Kč/m2. Podmínkou prodeje je úhrada všech
nákladů souvisejících s prodejem kupujícím. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/16/16 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse zamítlo žádost Oblastní charity Pelhřimov o poskytnutí daru na
zajištění sociálních služeb ve výši 32 000,- Kč. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/16/16 k bodu 10:
Zastupitelstvo městyse zamítlo návrh České pošty s. p. na uzavření smlouvy na zajištění
poštovních služeb formou projektu PARTNER. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/16/16 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu na projekt „Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro
JSDHO Nový Rychnov“. Celkové max. náklady projektu jsou 8 010 000,- Kč a související
náklady max. 200 000,- Kč. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/16/16 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse schválilo zrušení usnesení č. 06/14/16 ze dne 23. února 2016. (4 pro –
hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 20. dubna 2016 zapsal: Malát Jan…………........................................
Ověřili: dne ………………….

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

dne ………………….

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

