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Zápis z V. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 16. března 2015
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vopálenský, Vlastimil Florian, Bc. Ondřej Kratochvíl, Jiří
Holan DiS., Iva Reichová
Omluveni: Jaroslav Benda
Předsedající: Reichová Iva – starostka městyse
9 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření městyse č. 3 na rok 2015
3. Bytové hospodářství
4. Kompostéry
5. Žádosti o porážku sázavských stromů
6. Záměr prodeje obecního traktoru
7. Záměr prodeje pozemku KN 486/2 v k. ú. Čejkov
8. Interpelace a diskuse
9. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila předsedající v 18,05 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, 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 ze 4. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Program zasedání byl
schválen. (5/0/0)
II. Rozpočtové opatření městyse č. 3 na rok 2015
Starostka městyse předložila návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozpočtu městyse na rok
2015 (viz příloha č. 1). V rozpočtovém opatření je zahrnuto čerpání rozpočtové rezervy na
tyto výdaje: projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Novém Rychnově
v souvislosti s rekonstrukcí vedení NN – 25 000,-, oprava komínové vložky a výměna kotle
v zámku č. p. 1 z důvodu nefunkčnosti stávajícího stavu – 150 000,-, pořízení vysavače do
sportovní haly – 7 000,-, výměna dveří do tělocvičny a nový zámkový systém ve sportovní
hale – 80 000,-, pořízení motorové pily pro dílnu městyse – 17 000,-, pořízení nových košů a
květináčů na veřejná prostranství – 25 000,-. Návrh byl schválen. (5/0/0) Starostka městyse
poté předložila zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č. 2, které provedla v rámci jí
svěřené pravomoci a které zachycuje čerpání fondu oprav, odvod DPH a příjem dotace na
státní správu.
III. Bytové hospodářství
Starostka městyse předložila návrh pronájmu bytové jednotky č. 2 v Novém Rychnově č.
p. 170 paní Svobodové, bytové jednotky č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160 paní Šímové,
bytové jednotky č. 6P v Novém Rychnově č. p. 1 manželům Rožňovým. Vše na dobu určitou
od 01. dubna 2015 do 31. prosince 2015. Všechny ostatní dosud nevyřízené žádosti navrhl
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odložit a zařadit do registru žádostí o byty. Dále uvedla, že městyse má k 01. dubnu 2015 3
volné bytové jednotky, v nichž ovšem musí proběhnout stavební opravy a údržba. Návrh byl
schválen. (5/0/0)
IV. Kompostéry
Starostka městyse informovala zastupitele, že na základě ankety mezi občany je zájem o
malý počet kompostérů. Na podání žádosti o dotaci je to málo, protože se žádostí o dotaci
jsou spojeny další náklady, které poskytovatel dotace uznává podle výše projektu, takže by
tyto náklady nebyly skoro vůbec dotací pokryty a musel by je hradit městys. Dále uvedla, že o
podání žádosti o dotaci na kompostéry uvažuje i mikroregion Pelhřimov, ten ovšem nabídl
kompostéry, které nemají žádnou životnost. Naopak do své žádosti zahrnul kontejnery o
objemu 3.5 m3 na svoz bioodpadů, ovšem bez dalšího obslužného zařízení – závěsu za
traktor. Městys proto nebude podávat žádost o dotaci. V budoucnu se možností pořízení
kompostérů pro občany a vůbec likvidací bioodpadů bude městys i nadále zabývat. Pan
Grambal se dotázal, zda vůbec je nutné řešit likvidaci bioodpadů kontejnery a svozem. Na
malých obcích je podle jeho názoru zcela normální mít vlastní kompost. Pan Florian
připomněl, že v obci jsou i rekreanti, kteří mají mít také možnost bioodpad ukládat. Mnoho
lidí potřebuje bioodpad ukládat, protože vzniklý humus nevyužije pro svou další potřebu.
Dále se jedná i o spadané listí a větvičky z ovocných stromů, které je třeba také likvidovat.
Pan Grambal podotkl, zda jsou rekreanti takovým přínosem pro obec, aby se speciálně kvůli
nim pořizoval kontejner a další zařízení. Starostka městyse sdělila, že ona také má vlastní
kompost a nikdy tento problém neřešila. Pan Matějka vyjádřil názor, že trávy je ze zahrádky
hodně a její likvidace je problém, hromady trávy zapáchají a rostou v nich plevely, o kompost
se musí někdo také starat. Pan Vítek upozornil, že zákon o odpadech stejně nutí obce
problematiku řešit. Starostka městyse podotkla, že vše o financích a efektivitě systému. Ruku
v ruce s pořízením nových věcí a strojů porostou i náklady na odpady, což městys bude muset
promítnout v poplatku za odpady. Pan Matějka upozornil na kontejner u hřbitova, kam se vozí
všelijaký odpad. Pan Florian připomněl, že městys zpracovává projekt nového shromaždiště
odpadů v areálu Koubkovny, kde se řeší odpady jako celek. Dále připomněl, že se dá
bioodpad i odvážet do kompostáren, a to i soukromých. Dle jeho názoru je škoda, že se
městys touto cestou zatím neubírá. Je na uváženou, zda tuto variantu dále rozvíjet.
V. Žádost o porážku sázavských stromů
Starostka městyse předložila žádost pana Matějky o skácení 2 lip v Sázavě. Uvedla, že 1
lípa není v majetku městyse a nebude se tak o ní dále jednat, 2 lípa je před č. p. 44 v Sázavě a
je na obecním pozemku. Připomněla i žádost paní Vítkové o skácení javoru v Sázavě a
uvedla, že se bude postupovat stejně. Dále připomněla, že proti skácení stromů v minulosti
byla petice sázavských občanů, jak na minulém zasedání uvedl pan Benda. Pan Matějka se
podivil, protože žádnou petici neviděl. Starostka městyse navrhla zpracovat posudek o stavu
stromů a o doporučení znalce a stanovisko znalce pak v plné míře respektovat. Pan Vítek
uvedl, že pan Benda mylně informoval zastupitele, že javor je pamětní strom. Dále uvedl, že
na kácení stromu není nikdy pozdě a zákon nezakazuje kácet mimo zimní období. Uvedl, že
stav stromů se značně zhoršil díky námraze. Starostka městyse uvedla, že se ptala občanů na
jejich názory a opravdu občané nejsou jednotní. Pan Grambal vyjádřil názor, že v případě
zřejmého ohrožení životů a majetku by se nemělo čekat na posudek znalce. Starostka městyse
reagovala, že ona je také názoru stromy skátit, ale je potřeba mít podklad, který obstojí při
případném sporu. Ona sama rozhodně nemá takovou znalost, aby poznala, že stromy jsou na
zřícení. Pan Matějka podotkl, že pokud stromy páchají škody na jeho majetku, tak
samozřejmě bude požadovat náhradu škody po jejich majiteli.
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VI. Záměr prodeje obecního traktoru
Starostka městyse předložila návrh záměru prodeje traktoru ZETOR 5545 RZ: PE 30-16,
který je v současné době nepojízdný, za min. kupní cenu 70 000,- Kč. Z důvodu neefektivní
opravy se pořídil traktor nový. Návrh byl schválen. (5/0/0)
VII. Záměr prodeje pozemku KN 486/2 v k. ú. Čejkov
Starostka městyse předložila návrh záměru prodeje pozemku p. č. 486/2 v Čejkově.
Uvedla, že o odkoupení pozemku žádá pan Bína, který se v současné době o pozemek stará a
užívá ho. Vzhledem k tomu, že pozemek není vhodný pro výstavbu ani městys jej nijak
nevyužije. Navrhla kupní cenu 50,- Kč za m2. Návrh byl schválen. (5/0/0)
VIII. Interpelace a diskuse
a)
Pan Vopálenský informoval přítomné o aktuálním vývoji v řízení o výstavbě úložiště
jaderných odpadů. Proběhla schůzka starostů z místní lokality a znovu byli schváleni zástupci
v pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti – pan Vopálenský, paní Duchanová a paní
Nováčková (za spolek 2. alternativa). Další jednání bude až po velikonocích. Rozhodnutí o
povolení průzkumných prací ještě stále ministerstvo životního prostředí nevydalo. Starostka
městyse připomněla, že bude na autobusové zastávce umístěna informační tabule
s informacemi od zájmových spolků, hájících ochranu přírody, o procesu hledání hlubinného
úložiště. Pan Matějka se dotázal, co všechno stát obcím nabízí za to, že by tu mělo být zřízeno
úložiště jaderných odpadů. Pan Vopálenský uvedl, že po dobu průzkumů jsou schváleny
finanční kompenzace, pro Nový Rychnov to dělá cca 2,5 mil. Kč ročně. Pan Vítek vyjádřil
názor, že je 7 vytipovaných lokalit a někde být úložiště musí. Podle platných zákonů si každý
stát musí sám zajistit svůj jaderný odpad. Vůle státu asi bude vždy silnější než vůle obcí.
b)
Starostka městyse informovala přítomné, že od 1. dubna 2014 otevře svou ordinaci
MUDr. Kateřina Maděryčová v prostorách ordinace MUDr. Kölblové. Karty pacientů jí předá
krajský úřad, až dostane povolení k soukromé praxi. Zdravotní péče by měla zůstat ve stejném
rozsahu jako dřív.
c)
Starostka městyse informovala přítomné, že od dubna dochází k omezení úřední doby
úřadu městyse pro veřejnost. V úterý nebudou již úřední hodiny a úřad bude zamčený.
Uvedla, že se tak rozhodla z důvodu narůstající administrativy úřadu.
d)
Starostka městyse informovala přítomné, že z důvodu úmrtí paní Matějů, dlouholeté
předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti, je chod sboru dočasně omezen. Hledá se nový
předseda. Zastupitelé se však dohodli, že chtějí sbor v obci zachovat. Pan Vítek doporučil,
aby nového předsedu navrhla paní starostka. Starostka městyse reagovala, že již některé
občany oslovila, nikdo však zájem neprojevil. V současné době nemá proto žádný návrh.
XI. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 19,15. Poděkovala všem za účast a
podněty.
Usnesení č. 01/05/15 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu městyse na rok 2015 dle
přílohy č. 1. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/05/15 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem:
a) bytové jednotky č. 2 v Novém Rychnově č. p. 170 paní Svobodové na dobu určitou od
01. 04. 2015 do 31. 12. 2015.
b) bytové jednotky č. 4 v Novém Rychnově č. p. 160 paní Šímové na dobu určitou od 01.
04. 2015 do 31. 12. 2015.
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c) bytové jednotky č. 6P v Novém Rychnově č. p. 1 manželům Rožňovým na dobu
určitou od 01. 04. 2015 do 31. 12. 2015.
(5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/05/15 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje traktoru ZETOR 5545 RZ: PE 30-16 za
minimální kupní cenu 70 000,- Kč. (5 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/05/15 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 486/2 v katastrálním území
Čejkov za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2. (5 pro – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 20. března 2015 zapsal: Malát Jan…………........................................
Ověřili: dne ………………….

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

dne ………………….

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

