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Zápis z XXI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 12. prosince 2012
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Pavel Martínek, Mgr. Růžena Matějů, Jaroslava Blažková, Jaroslav
Šnicer, Ing. Milan Vopálenský, Josef Pech, Vlastimil Nečada, MUDr. Michaela Petrová
(příchod v 18,40 – bod XIII), Radek Novák, Ing. arch. Hana Lisová (odchod po přestávce),
MVDr. Petr Vondrák
Předsedající: Pavel Martínek – starosta městyse
Hosté: 24 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření městyse
3. Bytové hospodářství
a) prodloužení nájemních smluv
b) žádost o výměnu bytu – manželé Novákovi
c) žádost o podnájem nebytových prostor – paní Vrátná
4. Smlouva o pronájmu nebytových prostor – DUP-družstvo Pelhřimov
5. Smlouva o pronájmu sportovišť – TJ Start Nový Rychnov
6. Smlouva o výpůjčce – Český hydrometeorologický ústav
7. Smlouva o pronájmu pozemku – pan Dušek
8. Žádost o prodej části pozemku p. č. 341/1 v Sázavě – pan Mimra
9. Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2013
10. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích
11. Rozpočtové opatření č. 12
12. Smlouva o pronájmu pozemků – Zemědělské družstvo Dušejov
13. Žádost TJ Start Nový Rychnov o finanční příspěvek
14. Diskuze
15. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 18,05 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 paní
Blažkovou a pana Nečadu. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle návrhu s doplněním
o body č. 11-13. (10/0/0)
II. Hospodaření městyse
Starosta městyse informoval zastupitele o aktuálním hospodaření městyse. Provádí se úklid
sněhu a zimní údržba komunikací, pročistily se hlavní řady a šachty kanalizace. Na koupališti
byla upravena veřejná zeleň, byly odstraněny náletové dřeviny, v zámku byly vyčištěny
sklepní prostory. Také se od listopadu vše připravuje na stěhování do nových nájemních
prostor od DUP (viz bod 4).
III. Bytové hospodářství
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a) Starosta městyse navrhl prodloužit všem nájemcům obecních bytů jejich nájemní smlouvy
do 30. června 2013 s výjimkou manželů Melichových, paní Piskurové, manželů Nečadových,
paní Vandákové, manželů Maydlových, paní Svobodové a paní Dunkové, těmto navrhl
prodloužit nájemní smlouvy pouze do 31. března 2013, a to z důvodu nevyrovnaných závazků
vůči městysi. Návrh byl schválen. (10/0/0)
b) Starosta městyse předložil zastupitelstvu žádost manželů Novákových o výměnu bytu.
Manželé Novákovi opakovaně žádají o pronájem bytu č. 2L v Novém Rychnově 1 (byt po
panu Lahodovi a paní Laciové) – spis č. 191/2011. Protože je tento byt již uvolněn, navrhl
žádost manželů Novákových schválit a byt č. 2L jim pronajmout na dobu určitou do 30.
června 2013. Návrh byl schválen. (10/0/0)
c) Starosta městyse předložil žádost paní Vrátné o souhlas s podnájmem pronajatých prostor
v Novém Rychnově 160 (spis č. 208/2012). Paní Vrátná bude tyto prostory využívat spolu
s paní Zikmundovou, která zde bude provozovat kosmetické služby. Navrhl podnájem povolit
s podmínkou, že paní Vrátná bude po paní Zikmundové požadovat maximálně 50 %
nájemného, které má sjednané s městysem. Návrh byl schválen. (10/0/0)
IV. Smlouva o nájmu nebytových prostor – DUP-družstvo Pelhřimov
Starosta městyse předložil návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností
DUP-družstvo Pelhřimov na pronájem nebytových prostor (plechové garáže) nacházející se
na pozemcích p. č. st. 18/1, p. č. st. 18/2 a p. č. st. 18/3 v Novém Rychnově (viz příloha č. 1).
Uvedl, že jde o pronájem náhradních prostor za stávající prostory v Novém Rychnově 89, kdy
pan Jíra s městysem ukončil nájemní vztah. Protože městys nemá žádné odpovídající prostory
na skladování nářadí, nástrojů a materiálu, bylo nutné začít hledat nové prostory. Navrhl proto
smlouvu schválit. Návrh byl schválen. (10/0/0)
V. Smlouva o pronájmu sportovišť – TJ Start Nový Rychnov
Starosta městyse předložil návrh smlouvy na pronájem sportovišť (pozemky i stavby),
kterou zpracoval pan Malát (viz příloha č. 2). Uvedl, že záměr pronájmu pozemků i staveb byl
schválen na 20. zasedání zastupitelstva a byl po zákonem stanovenou dobu 15 dní před jeho
projednáním zveřejněn na úřední desce. Paní Reichová upozornila, že návrh smlouvy nebyl
dosud předložen TJ Startu Nový Rychnov, návrh smlouvy je nutno nejdříve projednat na
výboru TJ, smlouva tak nemůže být ze strany TJ podepsána. Starosta navrhl z důvodů, které
uvedla paní Reichová, projednání pronájmu pozemků a staveb-sportovišť odložit na další
zasedání. Návrh byl schválen. (10/0/0)
VI. Smlouva o výpůjčce – Český hydrometeorologický ústav
Starosta městyse předložil návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 321/2 a části
budovy mateřské školy v Novém Rychnově Českému hydrometeorologickému ústavu za
účelem provozování automatické klimatologické stanice (viz příloha č. 3). Uvedl, že výpůjčka
je navržena bezúplatně, pro městys je to zajímavé zviditelnění a také spolupráce se státní
organizací, která by měla být vždy ze strany městyse vstřícná. Schvaluje se záměr výpůjčky a
poté bude záměr zveřejněn na úřední desce před projednáním samotné výpůjčky. Návrh byl
schválen. (10/0/0)
VII. Nájemní smlouva pozemku – pan Dušek
Starosta městyse předložil návrh nájemní smlouvy na nájem části pozemku p. č. 260/15
v Novém Rychnově s panem Duškem za účelem parkování speciálních hasičských
automobilů, a to autojeřábu AD28 a vyprošťovacího automobilu T813 (viz příloha č. 4). Ing.
Vopálenský doplnil, že jde o hlídaný areál, kde jsou automobily chráněny proti poškození a
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krádeži, pana Duška k návrhu smlouvy vede zvýšení daně z nemovitostí, kdy mu část této
daně uhradí nájemné. Návrh byl schválen. (10/0/0)
VIII. Žádost o prodej části pozemku p. č. 341/1 v Sázavě – pan Mimra
Starosta městyse předložil žádost pana Mimry o odprodej části cca 50-60 m2 pozemku p.
č. 341/1 v Sázavě (spis č. 197/2012). Pan Mimra žádá o pozemek, který těsně sousedí s jeho
chatou v Sázavě a který udržuje a využívá. Navrhl schválit záměr prodeje části pozemku
s tím, že pan Mimra bude vyzván k zajištění geometrického plánu na oddělení části pozemku,
o který žádá. Poté bude záměr prodeje vyvěšen na úřední desce a prodej pozemku projednán.
Návrh byl schválen. (10/0/0)
IX. Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2013
Starosta městyse předložil návrh rozpočtu městyse na rok 2013 (viz příloha č. 5). Návrh
rozpočtu byl po zákonem stanovenou dobu 15 dní před jeho projednáním vyvěšen na úřední
desce. Žádné připomínky k němu nebyly vzneseny. Pan Malát uvedl, že jím zpracovaný návrh
je doplněn o výši nájemného vyplývajícího ze schválených nájemních smluv (pan Dušek,
DUP), protože tento návrh zpracoval před měsícem, kdy nebyly tyto smlouvy schváleny.
Návrh rozpočtu byl schválen. (10/0/0)
X. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích
Starosta městyse předložil návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místních poplatcích
zpracovaný panem Malátem. Pan Malát uvedl, že nová vyhláška o místních poplatcích je
navrhována zejména díky změně zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Změny
v novém návrhu oproti platné vyhlášce č. 2/2010 jsou pouze v poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy
jeho sazbu navrhuje zvýšit na 600,- Kč. Dále se ze zákona rozšiřuje okruh poplatníků tohoto
poplatku a v návrhu jsou také zrušeny všechny úlevy a osvobození. Důvodem navrhovaného
navýšení je především dorovnání nákladů, které na odpadové hospodářství městys
v současnosti má. Zdůraznil, že ani 600,- Kč poplatku nebude pokrývat veškeré náklady
městyse. Paní Lisová se dotázala na změnu návrhu, protože v minulosti pan Malát uváděl, že
po zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí, nebudou místní poplatky navyšovány.
Vyjádřila názor, že by se výše poplatku měla zachovat. Pan Vopálenský podal protinávrh, kdy
navrhl ponechat stávající sazbu poplatku za odpad ve výši 500,- Kč. Paní Zemanová se
dotázala, jaká je situace s výběrem poplatku. Vyjádřila přesvědčení, že čím vyšší poplatky
budou, tím bude více neplatičů a situace v rozpočtu městyse se stejně nezmění. Pan Malát
uvedl, že v minulosti nikdy netvrdil, že nebude prosazovat další navyšování poplatků, vyjádřil
názor, že vždy prosazoval maximální úhradu provozních nákladů na činnosti městyse
z místních poplatků, zvýšení daně z nemovitostí navrhoval pouze pro investice, nikoliv
z důvodu úhrady provozu. Dále uvedl, že výběr poplatku za odpady se řídí daňovým řádem a
správcem poplatku je obecní úřad a jako takový se výběr daří, není to ale samozřejmě bez
práce, je nutná kvalifikace a znalost daňového řádu. Doplnil, že nezaplacení místních
poplatků může vést i k vypsání exekuce na dlužníky, k čemuž již také dochází. Obecně
závazná vyhláška č. 2/2012 ve znění návrhu pana Vopálenského byla přijata – viz příloha č. 6.
(9/0/1)
XI. Rozpočtové opatření č. 12
Starosta městyse předložil návrh rozpočtového opatření č. 12 v rozpočtu městyse na rok
2012 a zároveň předložil zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č. 11, které provedl
v rámci svěřených pravomocí (viz příloha č. 7). Návrh rozpočtového opatření č. 12 se týká
pouze výdajů na opravy vodovodů a pokuty od České inspekce životního prostředí udělené
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městysi za porušení podmínek pro vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod
v Novém Rychnově. Pan Roubal se dotázal, zda se našel zdroj znečištění odpadních vod.
Starosta městyse sdělil, že se nepodařilo vypátrat původce znečištění odpadních vod. Návrh
byl schválen. (10/0/0)
XII. Smlouva o pronájmu pozemků – Zemědělské družstvo Dušejov
Starosta předložil návrh smlouvy o pronájmu části pozemků p. č. 260/6 a 260/13 v Novém
Rychnově podaný Zemědělským družstvem Dušejov (spis č. 215/2012). Navrhl smlouvu
odložit a nechat ji přezkoumat po právní stránce. Pan Vondrák se dotázal, o jaké části
pozemků se jedná. Starosta uvedl, že se jedná o pozemek, kde je složen zbylý materiál
z ocelové kolny v Sázavě, kterou městys odstraňoval a také o část příjezdové komunikace,
právě pronájem komunikace je sporný. Pan Vopálenský se dotázal na výši nájemného.
Starosta sdělil, že nájemné je navrhováno ve výši 1 920,- ročně. Bylo schváleno odložení
projednání nájemní smlouvy po právním rozboru. (8/0/2)
XIII. Žádost TJ Start Nový Rychnov o finanční příspěvek
Starosta městyse předložil žádost TJ Startu Nový Rychnov o finanční příspěvek na
podporu sportu a podporu práce s mládeží ve výši 285 000,- na rok 2013. Paní Reichová
uvedla, že požadovaná částka je podložena náklady na jednotlivé oddíly TJ, je nutné si
uvědomit, že TJ je v Novém Rychnově jeden z významných držitelů zájmové a kulturní
činnosti. Paní Šťásková doplnila, že je zvykem oddíly sportu sponzorovat z obecního
rozpočtu, v ostatních obcích to tak funguje. Pan Chalupa se k těmto sdělením připojil a
dotázal se, kolik obec přispěla na činnost TJ. Starosta městyse reagoval, že městys v roce
2012 provedl 1. fázi opravy kabin na sportovním hřišti, na kterou navíc čerpal dotaci od kraje,
dále zajišťuje legalizaci klubovny na fotbalovém hřišti (prozatím náklady 21 000,-), také
městys vypracoval projekt rekonstrukce sportovní haly, na kterou má již také přislíbenou
dotaci z operačního programu životní prostředí. Upozornil, že žádost TJ je podána před
pouhými dvěma dny, je proto velmi brzy na to, aby zastupitelstvo udělalo nějaký závěr. Paní
Reichová sdělila, že touto žádostí TJ demonstruje svůj zájem o další činnost a také to, že není
již v silách členů TJ vše financovat, jde především o práci s dětmi. Paní Zemanová požádala o
vyjádření každého ze zastupitelů k této žádosti, měli by sdělit, zda finance jsou a kde se
budou hledat. Jednotliví zastupitelé sdělili své názory na činnost TJ Start Nový Rychnov i své
názory na financování sportu a práce s dětmi. Zastupitelé především sdělili, že na posouzení
byla krátká doba, zastupitelé chtějí podporovat zájmovou činnost mladým lidí a dětí, avšak
nechtějí neuváženě podporovat úzké zájmy jednotlivých občanských sdružení, v obci je více
zájmových sdružení, která také dělají nevýdělečnou činnost.
PŘESTÁVKA 15 MINUT
VIII. Diskuze
a) Pan Měkuta se dotázal na konkrétní čísla ze schváleného rozpočtu městyse. Vyjádřil
názor, že je divné, že je nedostatek financí a rozpočet byl schválen bez velké diskuze, o
hospodaření městyse vědí občané poměrně málo. K projednávané žádosti TJ doplnil názor, že
je důležité, aby pan Chalupa již nebyl nucen vše financovat ze svého. TJ Start si zvolil nového
předsedu i nový výbor, začíná tak svou činnost prakticky od nuly a je zde snad opravdu již
vůle fungovat tak, jak si všichni přejí. Dále se podivil, že zastupitelé jsou ve všem zajedno, to
je velké plus tohoto zastupitelstva, neboť v době, kdy byl on starostou, bylo vše těžší
prosazovat a projednávat, zvláště díky zastupitelům ze Sázavy. Požádal zastupitele o větší
informovanost občanů, je důležité říkat informace ze všech úhlů. Pokud se tvrdí, že nejsou
finance, pak je důležité také říct, proč nejsou a co se dělá pro to, aby byly. Starosta městyse
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reagoval sdělením, že je určitě nutné uznat, že žádost TJ nemůže být narychlo odsouhlasena a
poskytnut tak velký příspěvek z rozpočtu. Finance v rozpočtu městyse jsou vždy, to by
nakonec nebylo ani o čem při rozpočtu jednat, ale vše je otázkou jejich využití a účelnosti.
Pan Měkuta předložil žádost TJ o sdělení podrobností k rozpočtu a hospodaření městyse a
požádal o vyjádření starosty městyse. Uvedl, že je před obcemi i městy těžká budoucnost,
příjmy z daní nebudou již nikdy tak velké, vývoj není dobrý. Je tak na zastupitelích městyse,
aby měli v dlouhodobém vývoji městyse jasno a dělali vše pro to, aby především neubývali
obyvatelé, ze kterých má městys příjmy. Dále uvedl pár příkladů, kdy se domnívá, že městys
hospodaří nehospodárně, zvláště upozornil na náročnou údržbu hasičských vozidel, která jsou
zbytečná a ještě se platí za jejich parkování a nic městysi nepřináší.
b) Pan Novák se dotázal na průběh výběrového řízení na dodavatele střechy na obecní
budově v Čejkově. Mrzí ho, že nebyl obcí osloven ani se o výběrovém řízení nedozvěděl.
Starosta uvedl, že si celou akci rekonstrukce obecní budovy v Čejkově řídí paní Lisová, která
bohužel odešla. Pan Roubal uvedl, že mu bylo řečeno, že dodavatel byl vybrán a s nikým se o
tom nediskutovalo, mrzí ho, že se stále mluví o podpoře místních občanů a podnikatelů a
zakázky jsou zadávány jiným. Pan Malát doplnil, že nešlo o výběrové řízení, ale pouze o
poptávkové řízení, které se nemusí veřejně oznamovat, nejde o akci nad 1 milion Kč.
c) Pan Malát se pozastavil nad skutečností, že si občané stěžují na malou informovanost od
zastupitelů a městyse, ale když jsou již přítomni na zasedání zastupitelstva, tak mlčí a dotazy
k jednotlivým bodům nemají. To je dle jeho názoru trochu nepochopitelné, když se dá
diskutovat, tak nikdo nediskutuje a poté nadává, že diskuze nebyla.
d) Pan Linhart se dotázal, v jakém stavu je příprava stavebních parcel u hřiště v Novém
Rychnově. Starosta městyse reagoval, že nejdříve musí proběhnout výkup pozemků,
urbanistická studie je zpracována a nyní se čeká na změnu územního plánu. Paní Zemanová
připomněla i možnost čerpat dotaci na nové parcely od Ministerstva pro místní rozvoj.
e) Pan Roubal se dotázal, zda znečištění odpadních vod nemá souvislost s činností pana
Haška u lihovaru, kdy zde rozebírá autovlaky. Starosta městyse uvedl, že znečištění není
z autovlaků, celý problém je ve velkém obsahu saponátů a tyto rozhodně z autovraků
nepochází. Připomněl, že ani jemu se stav u lihovaru nelíbí a hledá zákonné prostředky, jak
činnosti pana Haška zamezit.
f) Paní Šťásková si postěžovala, že dlouhodobě se v městysi nic nedělá pro děti, je tu jedna
rozbitá skluzavka a jinak nic. Paní Matějů reagovala, že se řeší dětské hřiště. Paní Zemanová
opět připomněla možnosti dotací. Starosta dodal, že není problém koupit skluzavku novou,
ale jak si pak mají občané věcí vážit, když se spoléhají na to, že když něco rozbijí, obec to
ihned opraví nebo zakoupí vybavení nové. Dále nesouhlasil s tím, že se pro děti nic nedělá.
Připomněl například příjezd svatého Martina nebo rozsvěcování vánočního stromku.
Domnívá se, že akce pro děti by měli dělat a vymýšlet i rodiče dětí. Obec s přípravou i
případnými finančními prostředky ráda pomůže.
g) Pan Vopálenský vyjádřil názor, že hasičská vozidla mají svou hodnotu, městys tím, že je
dostal zdarma, se zavázal je 5 let provozovat a starat se o ně. Vozidla již odvedla mnoho
prospěšné práce při pomoci občanům i firmám.
IX. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 22,10. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/21/12 k bodu 3a:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemních smluv na dobu do 30. 6. 2013
s těmito nájemci:
- Edr Jaroslav, byt č. 1L v Novém Rychnově č. p. 1
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- Patkáňová Jiřina, byt č. 3L v Novém Rychnově č. p. 1
- Bláhová Karla, byt č. 5L v Novém Rychnově č. p. 1
- Kamarádová Gabriela, byt č. 6L v Novém Rychnově č. p. 1
- Novák Pavel, byt č. 6P v Novém Rychnově č. p. 1
- Rod Jaroslav, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 160
- manželé Radek a Věra Podhorští, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 170
- Pelikánová Kateřina, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 170
- Moravcová Marie, byt č. 5 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé David a Kateřina Zikmundovi, byt č. 6 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé David a Stanislava Karpíškovi, byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 252
- Miluše Šťásková, byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 252
(10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/21/12 k bodu 3a:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodloužení nájemních smluv na dobu do 31. 3. 2013
s těmito nájemci:
- manželé Josef a Šárka Melichovi, byt č. 2L v Novém Rychnově č. p. 1
- Piskurová Hana, byt č. 4L v Novém Rychnově č. p. 1
- Vandáková Jana, byt č. 7P v Novém Rychnově č. p. 1
- manželé Roman a Blanka Maydlovi, byt č. 8P v Novém Rychnově č. p. 1
- Dunková Jitka, byt č. 3 v Novém Rychnově č. p. 170
- manželé Jan a Drahomíra Nečadovi, byt č. 5P v Novém Rychnově č. p. 1
- Svobodová Markéta, byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160
(10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/21/12 k bodu 3b:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytu č. 2P v Novém Rychnově č. p. 1 manželům
Jaroslavu a Lucii Novákovým od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. (10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/21/12 k bodu 3c:
Zastupitelstvo městyse schválilo žádost paní Vrátné o souhlas s podnájmem nebytových
prostor v Novém Rychnově č. p. 160 paní Zikmundové za účelem provozování kosmetických
služeb. Podmínkou souhlasu je, že sjednané podnájemné nebude činit více jak 50 % ze
sjednaného nájemného. (10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/21/12 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností
DUP-družstvo Pelhřimov dle přílohy č. 1 na pronájem plechové garáže na pozemcích p. č. st.
18/1, p. č. st. 18/2 a p. č. st. 18/3, všechny v katastrálním území Nový Rychnov. Nájemné činí
15 000,- Kč ročně bez DPH, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. (10 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 06/21/12 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse odložilo pronájem stavby fotbalového hřiště v Novém Rychnově
s veškerým příslušenstvím, stavby hřiště na plážový volejbal v Novém Rychnově, stavby
kabin na fotbalovém hřišti v Novém Rychnově a pozemků p. č. 1358/59 KN, p. č. 1358/62
KN, p. č. st. 285, části p. č. 321/10 KN, všechny v katastrálním území Nový Rychnov. (10 pro
– hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/21/12 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr výpůjčky části pozemku p. č. 321/2 KN v katastrálním
území Nový Rychnov a části budovy mateřské školy v Novém Rychnově. Výpůjčka bude
sjednána bezúplatně na dobu neurčitou – viz návrh smlouvy v příloze č. 3. (10 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/21/12 k bodu 7:
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Zastupitelstvo městyse schválilo nájemní smlouvu s panem Duškem dle přílohy č. 4 na
pronájem části pozemku p. č. 260/15 KN v katastrálním území Nový Rychnov. Nájemné činí
6 000,- Kč ročně, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. (10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/21/12 k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 341/1 v katastrálním
území Sázava pod Křemešníkem. Pověřilo starostu městyse zajištěním vypracování
geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku, kdy náklady na tento
geometrický plán ponese budoucí kupující tohoto pozemku. (10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/21/12 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2013 dle přílohy č.
5 a pověřilo starostu k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s:
- čerpáním rozpočtové rezervy ve výši 500 000,- Kč určené na opravy a údržbu
majetku. O čerpání této rezervy bude zastupitelstvo průběžně informováno.
- přijetím neinvestičních účelových dotací, příspěvků a darů od státních a soukromých
organizací. Pokud nebudou tyto účelově určeny, bude o použití těchto příjmů
rozhodovat zastupitelstvo.
- přeúčtováním jednotlivých schválených položek rozpočtu na jiné položky z důvodu
nutnosti změny účtování nebo z důvodu převodu položek v rámci stejné organizační
jednotky (rozpočtového paragrafu).
- zachycením rozpočtových položek nemajících vliv na celkové hospodaření městyse
(položky ovlivňující stejnou vahou příjmy a výdaje)
Dále zastupitelstvo pověřilo starostu městyse a finanční výbor provedením rozpočtového
opatření č. 13 v rozpočtu městyse na rok 2012.
(10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/21/12 k bodu 10:
Zastupitelstvo městyse schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místních
poplatcích dle přílohy č. 6. (9 pro, 1 se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 12/21/12 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 12 v rozpočtu městyse na rok 2012
dle přílohy č. 7. (10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 13/21/12 k bodu 12:
Zastupitelstvo městyse odložilo projednání návrhu nájemní smlouvy od Zemědělského
družstva Dušejov na pronájem části pozemků p. č. 260/6 KN a p. č. 260/13 KN, oba
v katastrálním území Nový Rychnov. (8 pro, 2 se zdrželi – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 21. prosince 2012 zapsal: Malát Jan…..………..................................

Ověřili: dne ………………….

Jaroslava Blažková...………..……….........……..………

dne ………………….

Vlastimil Nečada.……...……...…..……………….……

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

