Zápis z 22. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov

Stránka 1 z 3

Zápis z XXII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 16. ledna 2013
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Pavel Martínek, Mgr. Růžena Matějů, Jaroslava Blažková, Jaroslav
Šnicer, MUDr. Michaela Petrová, Radek Novák, Ing. arch. Hana Lisová
Omluveni: Ing. Milan Vopálenský, Josef Pech, Vlastimil Nečada, MVDr. Petr Vondrák
Předsedající: Pavel Martínek – starosta městyse
Hosté: 4 občané
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření městyse
3. Inventarizace majetku – návrh na vyřazení majetku
4. Smlouva o zpracování projektové žádosti – RRAV Vysočina
5. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 21/2012 – RRAV Vysočina
6. Diskuze
7. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 19,10 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, poté
provedl kontrolu prezenční listiny, konstatoval, že zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
Zapisovatelem předsedající určil pana Maláta. Ověřovateli zápisu předsedající určil pana
Nováka a pana Šnicera. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle návrhu. (7/0/0)
II. Hospodaření městyse
Starosta městyse informoval zastupitele o aktuálním hospodaření městyse. Provádí se úklid
sněhu a zimní údržba komunikací, je dobře, že sněhu přes vánoční svátky a na začátku roku
moc nebylo. Upozornil, že zatím stále trvá stav, kdy je ve studních málo vody, je to díky
suchému období v roce 2012. Dále sdělil, že byl dokončen přesun do nových nájemních
prostor – plechové garáže, pronajaté od firmy DUP. Také pokračuje prořezávka keřů v okolí
koupaliště. Také byly objeveny a zlikvidovány 2 nové černé skládky odpadů, a to u bývalé
sjezdovky a za čistírnou odpadních vod směrem k Rohozné. V zámku bylo také nutné opravit
kanalizační svody.
III. Inventarizace majetku – návrh na vyřazení majetku
Starosta městyse předložil návrhy inventarizačních komisí na vyřazení starého a
nepotřebného majetku městyse (viz příloha č. 1). Uvedl, že na sklonku roku 2012 byla
provedena inventura majetku a schválené komise provedly také zhodnocení stavu majetku. Na
základě tohoto vypracovaly návrh na vyřazení majetku, jde o majetek starý, neopravitelný,
rozbitý, nefunkční a již dále nevyužitelný. Navrhl návrhy inventarizačních komisí na vyřazení
majetku schválit. Návrh byl schválen. (7/0/0)
IV. Smlouva o zpracování projektové žádosti – RRAV Vysočina
Starosta městyse předložil návrh smlouvy o zpracování projektové žádosti se společností
Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. na zajištění komplexní přípravy a
zpracování projektové žádosti včetně všech povinných příloh pro projekt „Novostavba
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mateřské školy v Novém Rychnově“ (viz příloha č. 2). Uvedl, že městys počítal s tím, že
projekt nové mateřské školy bude předložen do Regionálního operačního programu
Jihovýchod a bude požádáno o dotaci. Po konzultaci s pracovníky regionální rady
soudržnosti, která zajišťuje administraci projektů pro ROP, však vyšlo najevo, že je velmi
malá pravděpodobnost toho, že by byla poskytnuta dotace. Navrhl proto žádost zamítnout.
Paní Zemanová se dotázala na podrobnosti. Paní Petrová uvedla, že jde o akci za 25 milionů
Kč a celkové možné prostředky na dotace z výzvy ROP jsou 130 milionů pro 2 kraje. O tuto
výzvu bude hodně zájemců a zastupitelé po uvážení plusů a minusů podání žádosti se rozhodli
od podání žádosti odstoupit. Paní Petrová dále uvedla, že finance za zpracování žádosti nejsou
malé a dají se využít lépe a pro jiné akce v městysi potřebné. Starosta městyse doplnil, že
nicméně městysi zpracovaný projekt nové školky zůstane a nejedná se rozhodně o zmařenou
investici, protože nová školka je potřeba dříve či později. Paní Zemanová se dotázala, zda
zastupitelé neuvažují o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrady při mateřské škole.
Starosta městyse uvedl, že o této možnosti ví, ovšem dle jeho názoru by se jednalo o investici,
která by při pozdější rekonstrukci mateřské školy byla zničena, při stavebních pracích se musí
počítat s tím, že okolí stavby je poměrně hodně dotčeno. Navíc dle jeho názoru je v současné
době dobré soustředit všechny investiční prostředky do rekonstrukce sportovní haly a poté do
rekonstrukce mateřské školy. Návrh na zamítnutí smlouvy byl schválen. (7/0/0)
V. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 21/2012 – RRAV Vysočina
Starosta městyse uvedl, že díky zamítnutí smlouvy v bodě 4 tohoto zasedání je zbytečné
projednávat i dodatek k ní. Tento bod jednání byl proto vypuštěn.
VI. Diskuze
a) Paní Dvořáková se dotázala na systém zimní údržby komunikací a chodníků. Starosta
městyse uvedl, že zůstává vše stejné jako v minulých letech, dodavatelsky jsou komunikace
prohrnovány panem Rásochou a Pohanem a k tomu jsou plně využiti i zaměstnanci městyse
na úklid chodníků, sypání cest a chodníků a na pomoc, pokud najaté síly nestačí. Paní
Zemanová si postěžovala, že tuto zimu údržba cest vázne. Starosta reagoval, že při prvním
sněhu se panu Pohanovi rozbil traktor a tak se chvíli nestíhalo, jinak je ale vše zajišťováno
v dostatečných časových lhůtách, jenže je nutné pochopit, že nejde být v jeden čas všude. Pan
Rásocha připomněl, že on sleduje stav sněhu pravidelně ve tři hodiny ráno, ale stává se, že
začne sněžit silně a on vše dokáže stačit během 5-6 hodin, není v silách obce zajistit, aby do
hodiny bylo všude čisto. Paní Dvořáková připomněla, že ráno, když jede do práce, je zastávka
v Rychnově zasněžena a Sázava je naopak již prohrnuta.
b) Pan Rásocha upozornil na zhoršující se stav tarasu v Sázavě u zahrady bývalé školy.
Uvedl, že v minulosti se opravila část, která se sesula, ale nyní to vypadá, že se sesunou
neopravené části tarasu. Starosta reagoval, že o stavu tarasu ví, ovšem oprava je časově
náročná, po skončení zimy bude taras znovu zmonitorován a o případné opravě na základě
aktuálního stavu rozhodnuto.
c) Paní Zemanová požádala o zajištění vykácení části lesa u křižovatky v Chaloupkách při
výjezdu na hlavní silnici, je zde velmi špatný výhled pro vozidla vyjíždějící na hlavní silnici a
hrozí zde dopravní nehody, tuto dopravní situaci by chtělo řešit. Starosta přislíbil oslovit
správce obecních lesů a tento problém s ním vyřešit.
IX. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 19,50. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/22/12 k bodu 3:
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Zastupitelstvo městyse schválilo návrh inventarizačních komisí na vyřazení majetku městyse
dle přílohy č. 1. (7 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/22/12 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse zamítlo uzavření smlouvy o zpracování projektové žádosti č. 21/2012
s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina, z. s. p. o. na zajištění komplexní přípravy a
zpracování projektové žádosti včetně všech povinných příloh pro projekt „Novostavba
mateřské školy v Novém Rychnově“ dle přílohy č. 2. (7 pro – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 19. ledna 2013 zapsal: Malát Jan…..………........................................

Ověřili: dne ………………….

Radek Novák……....………..……….........……..………

dne ………………….

Jaroslav Šnicer….……...……...…..……………….……

Starosta městyse……………..……........…………………

