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Zápis z XXVII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 25. května 2017
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Vlastimil Florian, Iva Reichová, Ing. Milan Vopálenský, Jiří Holan DiS.
Mgr. Ondřej Kratochvíl, Jaroslav Benda
Omluveni: nikdo
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 1 občan
Program:
1. Zahájení
2. Změna záměru pronájmu obecní restaurace
3. Interpelace a diskuse
4. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 20,10 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 Bendu. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle pozvánky. (6/0/0) K zápisu z 26.
zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
II. Změna záměru pronájmu obecní restaurace
Starostka městyse uvedla, že se dosud nepřihlásil žádný zájemce o pronájem obecní
restaurace. Navrhla změnu záměru pronájmu spočívajícího ve snížení minimálního
nájemného ze stávajících 8 000,- Kč měsíčně na nově 4 000,- Kč měsíčně a také změnu
možného počátku nájmu od 01. 07. 2017. Návrh byl schválen. (6/0/0)
III. Interpelace a diskuze
a)
Paní Marešová se dotázala, v jakém stavu jsou nabízené prostory restaurace a zda se
budou dělat nějaké stavební opravy nebo úpravy a čištění prostor. Starostka městyse řekla, že
určitě se vymaluje kuchyně a část sálu, nebude to ovšem takový rozsah jako před 2 lety.
Řekla, že proběhla revize elektroinstalace, ovšem nikoli spotřebičů, vybavení kuchyně
zůstává stejné, vyhodily se lednice a mrazáky. Paní Marešová se dotázala na nábytek – židle a
stoly. Starostka řekla, že nábytek zůstává tak jak je. Pan Holan řekl, že nábytek a vybavení si
může řešit nový nájemce přímo s pivovarem. Paní Marešová se dotázala, zda má obec přehled
o provozních nákladech. Starostka řekla, že nikoli. Pan Florian řekl, že byla zvažována i
varianta ponechat prostory jako kulturní dům. Paní Marešová řekla, že při kultuře je nutná
spolupráce obce. Pan Benda řekl, že tak, jak městys podporuje restauraci, to jinde není a je to
hodně. Pan Florian řekl, že nájemné je sníženo na pětinovou výši. Paní Marešová řekla, že
prostory budou buď zavřené a obec ponese náklady, nebo bude obec mít aspoň něco, ale
vyváží to společenský život a budou se dělat akce. Řekla, že ten kdo to bude dělat, tak k tomu
musí mít vztah.
VI. Závěr
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Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 20,25. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/27/17 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse zrušilo usnesení č. 12/23/17 ze dne 26. ledna 2017. (6 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 02/27/17 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr pronájmu nebytových prostor restaurace v Novém
Rychnově č. p. 87 za min. nájemné ve výši 4 000,- Kč měsíčně za standardních podmínek
pronájmu. Zájemce musí předložit podnikatelský záměr s provozem kuchyně. Pronájem bude
možný od 01. července 2017. (6 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 27. května 2017 zapsal: Malát Jan……………………………………
Ověřili: dne ………………….

Ing. Milan Vopálenský...…………………………………

dne ………………….

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

