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Zápis z XV. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 17. ledna 2012
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Mgr. Růžena Matějů, Ing. arch. Hana Lisová, Jaroslav Šnicer, Ing.
Milan Vopálenský, Radek Novák, Jaroslava Blažková, Vlastimil Nečada, Josef Pech, MVDr.
Petr Vondrák
Omluveni: Pavel Martínek, MUDr. Michaela Petrová
Předsedající: Ing. Milan Vopálenský – místostarosta městyse
6 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Smlouva o zpracování projektové žádosti 1/2012
3. Návrh strategického plánu rozvoje městyse
4. Interpelace a diskuze
5. 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 pana
Pecha a pana Šnicera. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle návrhu. (9/0/0)
II. Smlouva o zpracování projektové žádosti 1/2012
Předsedající předložil návrh starosty městyse na uzavření smlouvy o zpracování projektové
žádosti č. 1/2012 se společností Regionální rozvojová agentura Vysočina (viz příloha č. 1).
Pan Malát uvedl, že se jedná o vypracování žádosti a komplexní přípravu pro dotaci na
projekt „Rekonstrukce obecního objektu v Čejkově“, součástí smlouvy je i odborné vedení
celým dotačním procesem. Žádost bude podána do Programu podpory obnovy a rozvoje
venkova. Pro společnost RRAV je odměna za vypracování žádosti 20 000,- Kč bez DPH, a to
i případě, že dotace nebude přiznána. Toto je ovšem riziko všech žadatelů o dotace. Pan Malát
připomněl, že kdo nežádá o dotace, těžko je může dostat, každá žádost o dotaci nese
související a rizikové náklady. Návrh byl schválen. (9/0/0)
III. Návrh strategického plánu rozvoje městyse
Předsedající předložil návrh strategického plánu městyse (dále „SPR“) (viz příloha č. 2).
Návrh zpracovali Ing. Vopálenský a Ing. arch. Lisová. Paní Lisová uvedla, že strategický plán
byl zpracován na základě analýzy (SWOT, dotazník mezi občany), strategický plán pojímá
jednotlivé rozvojové aktivity velmi obecně. Proto je jeho součástí ještě akční plán rozvoje,
který již přímo specifikuje jednotlivé záměry městyse při jednotlivých činnostech. Pan Malát
podal protinávrh (viz příloha č. 3). Uvedl, že protinávrh je zpracován starostou a panem
Malátem a byl zpracován již v říjnu 2011, tedy bez jakékoliv analýzy. Vyjádřil názor, že
v návrhu Ing. Vopálenského jsou věci zbytečně rozvinuty a plán je díky tomu více
nesrozumitelný a běžný občan se v něm ztratí. Paní Lisová uvedla, že návrhy z protinávrhu
byly do konečného návrhu SPR promítnuty a protinávrh je zcela zbytečný. SPR je obecný
především z důvodu podchycení co největšího rozsahu možných akcí, zvláště tak, aby bylo
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možné čerpat více dotací. Pan Řáda se dotázal, proč je vůbec starostou podáván protinávrh,
když návrh Ing. Vopálenského zapracovává protinávrh starosty. Přijde mu to zbytečné.
Připomněl dále, že strategický plán by měl být více projednán s občany, jde o dlouhodobý
dokument. Pan Malát reagoval, že SPR je nutné nyní schválit, protože se v letošním roce bude
žádat o nové dotace a je nutné mít SPR připraven. Dále uvedl, že starosta se rozhodl podat
protinávrh především z důvodu, že při zpracování jeho návrhu vycházel z reálných potřeb
městyse, nikoliv z toho, jaký dotační titul by měl být využit. SPR by měl být stručný, věcný a
srozumitelný, aby občané měli jasné představy o tom, co městys tíží a jak to chce napravit. Při
následném hlasování byl schválen návrh strategického plánu podaný Ing. Vopálenským.
(8/1/0)
IV. Interpelace a diskuze
a) Pan Šnicer se dotázal na postup v případě nevhodného užívání nové autobusové zastávky
u kostela v Novém Rychnově. Již se o tom mluvilo na minulých zasedáních, ovšem zdá se
mu, že se nevyřešilo vůbec nic. Pan Řáda sdělil, že vyřešit tento problém je skoro nemožné.
Pokud nejsou ochotni ke spolupráci rodiče dětí a mládeže, která zastávku ničí, pak to bude
velmi problematické dosáhnout toho, aby zastávku neužívaly. Pan Šnicer znovu navrhl
v zastávce umístit cedulku ZÁKAZ KOUŘENÍ a umístit veřejné osvětlení tak, aby na
zastávku bylo vidět. Pan Malát podal informace z pohledu přestupkového zákona a z pohledu
možného úředního postupu. Je především nutné mít svědky na to, že někdo něco ničí a vše
podložit u přestupkové komise důkazy. Nutností by zřejmě byl kamerový systém.
b) Pan Rásocha se dotázal na hospodaření městyse. Jaké plány jsou na rok 2012. Pan Malát
uvedl, že v současné době se uzavírá rok 2011 a zpracovává účetní závěrka. Již nyní se ovšem
rozbíhají práce na nových plánech, zvláště podání žádostí o dotace. Na vše je příliš brzo.
V roce 2012 bude pro městys stěžejní příjmová stránka rozpočtu a také dobrá příprava
rozpočtu na jednotlivé investiční akce v dalších letech.
XVII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 18,45. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.

Usnesení č. 01/15/12 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o zpracování projektové žádosti 1/2012
s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina, z. s. p. o. dle přílohy č. 1. (9 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 02/15/12 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo „Strategický plán rozvoje městyse Nový Rychnov“ jehož
součástí je i „Akční plán rozvoje městyse Nový Rychnov pro období 2012-2018 dle přílohy č.
2. (9 pro – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 20. ledna 2012 zapsal: Malát Jan…..………...................................

Ověřili: dne ………………….

Pech Josef……...……….........……..…………
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Šnicer Jaroslav……....….……...…..……………….……

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

