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Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 15. dubna 2017
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Vlastimil Florian, Iva Reichová, Ing. Milan Vopálenský, Jiří Holan DiS.
Omluveni: Mgr. Ondřej Kratochvíl, Jaroslav Benda
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 3 občané
Program:
1. Zahájení
2. Veřejná zakázka „Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDHO městysu
Nový Rychnov“
3. Rozpočtové opatření č. 5 v rozpočtu městyse na rok 2017
4. Pacht části pozemku p. č. 2131/1 v k. ú. Nový Rychnov
5. Interpelace a diskuse
6. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 17,00 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 Vopálenského a
pana Floriana. Starostka městyse navrhla úpravu návrhu programu zasedání o doplnění bodu
4. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle pozvánky včetně úpravy. (4/0/0)
II. Veřejná zakázka „Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDHO
městysu Nový Rychnov“
Starostka městyse předložila písemnou zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDHO městysu Nový Rychnov“ (viz
příloha č. 1) a navrhla výsledek hodnocení nabídek schválit a uzavřít kupní smlouvu
s vítěznou firmou THT Polička s.r.o. Kupní cena nové hasičské cisterny je 6 160 000,- Kč bez
DPH. Podoktla, že samozřejmě se na základě výběrového řízení upravuje i výše dotace a
spoluúčasti městyse na celou akci. Návrh byl schválen. (4/0/0)
III. Rozpočtové opatření č. 5 v rozpočtu městyse na rok 2017
Starostka městyse předložila návrh rozpočtového opatření č. 5 v rozpočtu městyse na rok
2017 (viz příloha č. 2). Opatření zahrnuje: úpravu nákladů na pořízení požární cisterny dle
vysoutěžené zakázky, pořízení 2 křovinořezů – 26 000,- Kč, výroba a instalace mříží do oken
sklepů zámku – 50 000,- Kč, pořízení software pro úřad městyse: napojení na základní
registry, monitor insolvencí, evidence smluv – 51 000,- Kč, zpracování hodnocení
zdravotních rizik nerelevantního metabolitu alachlor ESA z pitné vody v Čejkově – 9 000,Kč. Rozpočtové výdaje jsou kryty rozpočtovou rezervou. Návrh byl schválen. (4/0/0)
IV. Pacht části pozemku p. č. 2131/1 v k. ú. Nový Rychnov
Starostka městyse navrhl propachtovat část pozemku p. č. 2131/1 v k. ú. Nový Rychnov o
výměře 300 m2 panu Sekavovi. Uvedla, že záměr pachtu byl schválen a vyvěšen po zákonem
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stanovenou dobu. Jiný zájemce nebo oprávněná osoba se nepřihlásili. Navrhla pacht od 01.
05. 2017 za pachtovné ve výši 1500,- Kč/ha/rok s výpovědní dobou 5 let a standardních
podmínek pachtu. Návrh byl schválen. (4/0/0)
V. Interpelace a diskuze
a)
Pan Sekava upozornil na stav okolí těšenovské studny pro vodovod Řeženčice, kde se
opět pohybují divoká prasata. Dále upozornil, aby se v případě puštění vody z této studně do
řadu počítali s tím, že přívodní trubky jsou dlouho bez vody a mohou zde být nečistoty.
Starostka reagovala, že vyšle zaměstnance na zjištění stavu okolí studny, oplocení ochranného
pásma studny se řeší, při puštění vody z těšenovské studně se bude postupovat tak, aby
nedošlo ke znečištění vody. Pan Florian navrhl, aby se zjistilo u myslivců, zda by mohli být
v okolí studně pachové ohradníky, které se instalují okolo silnic a odpuzují zvěř.
b)
Pan Blažek se dotázal na další harmonogram akce pořízení nové požární cisterny.
Starostka uvedla, že se nyní vyhlásí výsledek veřejné zakázky a bude běžet odvolací lhůta pro
možné odvolání proti rozhodnutí městyse. Poté bude sepsána kupní smlouva s dodavatelem.
Tato kupní smlouva byla součástí nabídky, a proto nepředpokládá žádné prodlení tak, aby se
vše stihlo dle časového harmonogramu, který je stanoven v dotačních podmínkách.
c)
VI. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 17,15. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/25/17 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo písemnou zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDHO městysu Nový Rychnov“ a
schválila uzavření kupní smlouvy se společností THT Polička s. r. o. dle přílohy č. 1. (4 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/25/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 5 v rozpočtu městyse na rok 2017 dle
přílohy č. 2. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/25/17 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem části pozemku p. č. 2131/1 o výměře 300 m2
v katastrálním území Nový Rychnov do zemědělského pachtu od 01. 05. 2017 panu Sekavovi
za pachtovné ve výši 1 500,- Kč/ha/rok s výpovědní dobou 5 let. (4 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 16. dubna 2017 zapsal: Malát Jan…………........................................
Ověřili: dne ………………….

Ing. Milan Vopálenský.......……….........……..………….

dne ………………….

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

