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Zápis z V. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 29. března 2011
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Pavel Martínek, Radek Novák, Mgr. Růţena Matějů, Jaroslav Šnicer,
Jaroslava Blaţková, Vlastimil Nečada, Ing. Milan Vopálenský, MVDr. Petr Vondrák (příchod
v 18,30 – bod 9), MUDr. Michaela Petrová, Ing. arch. Hana Lisová
Omluveni: Josef Pech
Předsedající: Martínek Pavel – starosta městyse
23 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření městyse
a) aktuální vývoj hospodaření městyse
b) rozpočtová opatření č. 1 a 2
c) příspěvek na stavbu víceúčelové budovy v Čejkově
3. Bytové hospodářství
a) prodlouţení nájemní smluv – Karšová, Bláhová, Kamarádová
b) pronájem bytových prostor – Šťásková
4. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ Nový Rychnov
5. Záměr změny územního plánu městyse Nový Rychnov
6. Záměr prodeje a příprava stavebních parcel na pozemcích p. č. 10/11 a 10/13 v Novém
Rychnově
7. Ţádost SDH Nový Rychnov o příspěvek na opravu podlahy a garáţových vrat v hasičské
zbrojnici Nový Rychnov
8. Ţádost o odkoupení části pozemku p. č. 2368 v Chaloupkách - Vondrák
9. Ţádost o odkoupení části pozemku p. č. 336/1 v Sázavě - Nenadál
10. Zvýšení nájmu za nebytový prostor – Šímová
11. Zvýšení nájmů za bytové prostory
12. Smlouva s firmou ASEKOL na umístění kontejnerů na drobný elektroodpad
13. Smlouva s firmou EKOLAMP na umístění malé sběrné nádoby
14. Interpelace a diskuse
15. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 18,10 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, poté
provedl kontrolu prezenční listiny, konstatoval, ţe zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
Zapisovatelem předsedající určil pana Maláta. Ověřovateli zápisu předsedající určil pana
Šnicera a Ing. arch. Lisovou. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle návrhu
s doplněním o bod 2C. (9/0/0)
II. Hospodaření městyse
a) Starosta městyse informoval zastupitele o aktuálním hospodaření městyse. Bylo
připraveno zadání veřejné zakázky na akci „ZŠ – zateplení objektu a změna vytápění“, na tuto
akci bylo vydáno stavební povolení, jde o akci s rozpočtem ve výši 11 mil. bez DPH. Starosta
znovu připomněl, ţe tato akce je připravována jiţ více neţ rok a je absolutní prioritou při
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hospodaření městyse. Byla dokončena obnova autobusové zastávky v Chaloupkách, nová
zastávka vyšla na cca 43 000,- Kč, městys očekává přijetí pojistného plnění. Byla opravena
střecha na společenské budově v Sázavě a na budově márnice. Začaly práce na opravě
kamenného tarasu v Sázavě.
b) Starosta městyse předloţil na vědomí rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu na rok 2011 (viz
příloha č. 1), které provedl v rámci své kompetence v souvislosti s čerpáním fondu oprav a
přijetím dotací. Dále předloţil rozpočtové opatření č. 2 v rozpočtu městyse na rok 2011 (viz
příloha č. 1) ke schválení. V opatření je zachycen rozpočet lesního hospodáře, zastávka
v Chaloupkách, ocelokolna v Sázavě, platba DPH a ostatní drobné neočekávané náklady.
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno. (9/0/0)
c) Starosta městyse navrhl, aby pokuta uloţená panu Kamitzovi za nedodrţení podmínek
stavby rodinného domu ve výši 40 000,- Kč byla pouţita na dokončení základů víceúčelové
budovy v Čejkově, poté co bude panem Kamitzem uhrazena. Paní Lisová se dotázala, kdy
bude moţné čerpat finance. Starosta uvedl, ţe pan Kamitz musí pokutu zaplatit do konce
března, zatím se tak nestalo, finance lze čerpat aţ poté, co budou obdrţeny. Pokud pan Kamitz
finance nepošle, bude městys platbu urgovat a to i soudní cestou. Pan Vopálenský se dotázal
na rozsah prací, které mají být provedeny. Paní Lisová uvedla, ţe se počítá s dokončením
základových pasů a desky a kanalizačního potrubí. Pan Vopálenský se dotázal, zda nebude
moţné pouţít zbytkový stavební materiál z ocelokolny v Sázavě. Paní Lisová uvedla, ţe tento
materiál nelze pouţít, jedná se o škvárobetonové tvárnice pro konstrukci základu nevhodné,
navíc zřejmě kontaminované skladováním hnojiv. Návrh starosty byl schválen. (9/0/0)
III. Bytové hospodářství
a) Starosta městyse předloţil návrh prodlouţení nájmu paní Kamarádové do 30. 6. 2011. Paní
Kamarádová své závazky řádně plní. Dále navrhl prodlouţit nájemní smlouvy paní Piskurové
a paní Bláhové pouze do 30. 4. 2011 s tím, ţe musí uhradit své závazky do 15. 4. 2011, pokud
tak neučiní, nebude jim nájemní smlouva jiţ dále prodluţována a městys bude trvat na
vyklizení bytů. Návrh byl schválen. (9/0/0)
b) Starosta městyse předloţil návrh na pronájem bytu č. 2 v Novém Rychnově č. p. 252 paní
Šťáskové, a to do 30. 6. 2011. Uvedl, ţe jiţ bylo provedeno soudní vyklizení tohoto bytu a byt
je tak způsobilý k dalšímu pronájmu. Dále navrhl, aby byt byl pronajat s podmínkou, ţe
nebudou prováděny ţádné stavební, ani konstrukční úpravy. Návrh byl schválen. (9/0/0)
IV. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ Nový
Rychnov
Starosta městyse předloţil návrh zadávací dokumentace pro vypsání výběrového řízení na
akci „ZŠ Nový Rychnov – zateplení objektu a výměna zdroje vytápění“ (viz příloha č. 2).
Návrh byl schválen. (9/0/0)
V. Záměr změny územního plánu městyse Nový Rychnov
Starosta městyse předloţil návrh záměru na pořízení změn územního plánu městyse.
Uvedl, ţe se po necelém roce po schválení územního plánu setkává se ţádostmi občanů o jeho
změny, a to i přesto, ţe byl dán dostatek času k tomu, aby se kaţdý občan mohl
k připravovanému novému územnímu plánu vyjádřit. Navrhl vypsat výzvu k předloţení
ţádostí o změny územního plánu. Navrhl tento postup: městys vyhlásí výzvu pro podání
ţádostí o změnu územního plánu do 30. 6. 2011 na určeném tiskopise (viz příloha č. 3), poté
zastupitelstvo rozhodne, které změny budou povoleny a poté bude osloven Ing. arch. Krolák,
aby předloţil finanční rozpočet a návrh řešení. Připomněl, ţe veškeré finanční výdaje by si
měli ţadatelé hradit sami, a to i v případě, ţe jejich ţádosti nebude vyhověno. Návrh byl
schválen. (9/0/0)
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VI. Záměr prodeje a příprava stavebních parcel na pozemcích p. č. 10/11 a 10/13
v Novém Rychnově
Starosta městyse předloţil záměr přípravy stavebních parcel v Novém Rychnově na
pozemcích p. č. 10/11 a 10/13. Navrh stejný postup jako v případě stavební parcely v Sázavě,
tedy, ţe městys zajistí přípravu stavební parcely tak, aby bylo vydáno rozhodnutí o umístění
stavby se stanovenými limity, umístěním vjezdů, přípojek, plotů apod. Navrhl dále zajištění
těchto prací zadat firmě ProjektCentrum NOVA s.r.o. z Pelhřimova (zástupce Ing. Rybář),
která práce zajistí za stejných podmínek jako v Sázavě (15 000,- Kč za projednání, zpracování
dokumentace a zajištění radonového průzkumu). Návrh byl schválen. (9/0/0)
VII. Ţádost SDH Nový Rychnov o příspěvek na opravu podlahy a garáţových vrat
v hasičské zbrojnici Nový Rychnov (projednání bodu posunuto za bod XIII.) (spis
051/2011)
Pan Vopálenský předloţil ţádost SDH Nový Rychnov o příspěvek na opravu podlahy a
garáţových vrat v hasičské zbrojnici v Novém Rychnově. Uvedl, ţe v hasičské zbrojnici je
obnovena pouze polovina podlahy a v současné době je stará a nová podlaha v nerovnováze
(dochází k převýšení a je riziko pádu). Výměna vrat je nutná v souvislosti s novou podlahou a
jejím sníţením. Odhadovaný rozpočet je 68 000,- Kč, celá akce se rozloţí tak, ţe nejdříve
bude zaplacena záloha na vrata 20 000,- Kč, poté v létě bude udělána podlaha za dalších
20 000,- Kč, a poté budou instalována vrata a zaplacen doplatek. Doplnil, ţe SDH pracuje pro
městys brigádnicky, zvláště pak na likvidaci ocelokolny v Sázavě se podílí pouze rychnovští
hasiči bez pomoci ostatních, hasiči dále udrţují hasičskou techniku i budovu hasičárny. Pan
Lis zapochyboval, ţe kdyţ hasiči na jedné straně finance ušetří, tak na druhé straně chtějí
finance vyčerpat, v součinu to ţádnou úsporu pro městys nepřinese. Na budově v Čejkově se
také odpracovaly brigádnické hodiny a nikdo s nimi neoperuje jako s úsporou pro městys. Pan
Vopálenský uvedl, ţe hasiči uspořili více, neţ poţadují. Paní Petrová a paní Matějů pochválili
činnost hasičů s dětmi a doporučili finance uvolnit. Paní Lisová připomněla, ţe i v Čejkově
jsou provedeny a plánovány práce za bezmála 300 000,-. Starosta upozornil, ţe kolnu
v Sázavě brigádnicky zajišťují pouze rychnovští hasiči, nikoliv hasiči z ostatních obcí, naopak
hasiči ze Řeţenčic pouţili zbytkový materiál pro své potřeby a bylo by proto vhodné, aby toto
rychnovským hasičům kompenzovali. Doporučil v Řeţenčicích uspořádat sběr ţelezného
šrotu a výtěţek pouţít na tuto akci v Rychnově. Pan Nečada přislíbil, ţe vše projedná
s řeţenčickými hasiči. Starosta městyse podal návrh celou akci odloţit do doby, aţ bude
známa konečná cena akce ZŠ (zde jde o miliony a také se můţe stát, ţe nebude na jiné
investice). Poté probíhala dlouhá diskuze o jednotlivých postupech městyse při spolupráci
s občanskými jednotami, při plánování investic a rozpočtování investic. Návrh starosty na
odloţení ţádosti nebyl schválen. (5/4/1). Návrh pana Vopálenského byl schválen. (6/4/0)
VIII. Ţádost o odkoupení části pozemku p. č. 2368 v Chaloupkách – Vondrák (spis
050/2011)
Starosta městyse předloţil ţádost pana Vondráka o odkoupení části pozemku p. č. 2368
v místní části Chaloupky. Jedná se o část pozemku o výměře 31 m2 a nachází se za
plánovanou stavbou chaty. Navrhl schválit záměr prodeje této části pozemku, pan Vondrák si
zajistí vypracování geometrického plánu na své náklady, poté bude po zveřejnění záměru
projednán prodej pozemku. Návrh starosty byl schválen. (9/0/0)
IX. Ţádost o odkoupení pozemku p. č. 336/1 v Sázavě – Nenadál (spis 057/2011)
Starosta městyse předloţil ţádost pana Nenadála o odkoupení části pozemku p. č. 336/1
v místní části Sázava. Jedná se o část pozemku vedle nemovitosti pana Nenadála (zadní vjezd)
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a pozemek by chtěl vyuţívat na skladování dřeva. Okolní pozemky jsou určeny k zastavení
jako stavební parcely. Navrhl schválit záměr prodeje této části pozemku, pan Nenadál si
zajistí vypracování geometrického plánu na své náklady, poté bude po zveřejnění záměru
projednán prodej pozemku. Návrh starosty byl schválen. (10/0/0)
X. Zvýšení nájmů za nebytový prostor - Šímová
Starosta městyse navrhl zvýšení nájemného nebytových prostor v č. p. 160 paní Šímové na
1 500,- za měsíc, a to od 1. července 2011. Uvedl, ţe zvýšení je v souvislosti narovnání cen
nájemného podle pronajímaných místností. Návrh byl schválen. (10/0/0)
XI. Zvýšení nájmů za bytové prostory
Starosta městyse navrhl zvýšení nájemného v bytových prostorách městyse o 2,- Kč za 1
m2 podlahové plochy za měsíc. Upozornil, ţe nájemné v bytech se nezvyšovalo více jak 8 let.
Zvýšení bude provedeno od 1. července 2011. Návrh byl schválen. (10/0/0)
XII. Smlouva s firmou ASEKOL na umístění kontejnerů na drobný elektroodpad
Starosta městyse předloţil návrh smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby e-boxu s firmou
ASEKOL s.r.o. (viz příloha č. 4). Dodal, ţe jde o umístění sběrné nádoby na drobné
elektrozařízení a pouţité přenosné baterie a akumulátory do budovy úřadu městyse.
Zodpovědnou osobou bude pan Malát. Návrh byl schválen. (10/0/0)
XIII. Smlouva s firmou EKOLAMP na umístění malé sběrné nádoby
Starosta městyse předloţil návrh smlouvy o zřízení místa zpětného odběru (viz příloha č.
5). Dodal, ţe jde o umístění nádoby na pouţité světelné zdroje – úsporné ţárovky, a to do
budovy úřadu městyse. Zodpovědnou osobou bude pan Malát. Návrh byl schválen. (10/0/0).
PŘESTÁVKA 15 MINUT
XIV. Interpelace a diskuze
a) Pan Novák informoval zastupitele o jednání se zástupci fotbalového klubu, kteří chtějí
řešit stav kabin na fotbalovém hřišti. Přizděný přístavek se v současné době rozpadá, protoţe
nebyl udělán základ, navrhují udělat přístavek dřevěný. Sportovci by si tyto práce udělali
svépomocí, městys by přispěl pouze dřevem. Starosta se dotázal, jaký je rozpočet na tyto
opravy, dřevo musí městys koupit, vlastní připravené nemá. Uvedl, ţe před tím, neţ byl
vyzděn, byl přístavek ze dřeva, do kabin navíc také zatéká a padá komín, střecha je zrezlá.
Měl by být předloţen rozpočet, přesný poţadavek na opravy, aby zastupitelé mohli posoudit
náročnost a rozsah prací. Paní Marešová připomněla, ţe by měla být zajištěna kontrola kvality
udělaných prací, aby se nestalo to samé, jako nyní v případě zděné přístavby.
b) Paní Matějů informovala zastupitele o úspěších ţáků základní školy ve znalostních
soutěţích. Sdělila, ţe rychnovská škola patří ke špičkám v těchto soutěţích, kde má velké
úspěchy, tyto úspěchy sice nenesou přímý finanční prospěch, ale jde o systematickou
vzdělávací práci s mladými lidmi. Měly by fungovat i zájmové spolky, kde by mladí měli
moţnosti k trávení volného času. Připomněla však, ţe škola musí mít „demografickou
budoucnost“, to znamená, ţe v obci musí být dostatek mladých lidí, budoucích ţáků. Městys
proto musí vytvářet ţivotní podmínky pro mladé lidi, aby zde trvale bydleli.
c) Paní Lisová poţádala, aby bylo všem občanům oznámeno, kam se dají ukládat odpady
v Novém Rychnově. Chtělo by to provést osvětu mezi občany.
d) Pan Lis si postěţoval na nedostatek systematické práce zastupitelstva. Především není
nikde řečeno, z jakých zdrojů bude městys financovat jednotlivé výdaje, zvláště investiční
akce. Zastupitelé neřeší, kde na jednotlivé výdaje brát příjmy. Upozornil zvláště na uvolnění
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financí pro SDH Nový Rychnov. Pan Vopálenský uvedl, ţe o výměně podlahy a vrat u
hasičské zbrojnice v Novém Rychnově se jednalo uţ v roce 2010, akce byla odloţena
z důvodu odstraňování kolny v Sázavě. Pokud finance nebudou, bude se akce řešit jinak.
Kaţdopádně hasiči ušetřili z rozpočtu městyse značné prostředky. Pan Malát připomněl, ţe
městys se nemusel k vlastnictví kolny v Sázavě hlásit, a proto nemusel ani mít náklady s jejím
odstraňováním. Souhlasil s panem Lisem, ţe zastupitelé neřeší příjmovou část rozpočtu.
e) Pan Knotek se dotázal, jak se bude řešit příslib 40 000,- pro Čejkov, pokud pan Kamitz
nezaplatí pokutu. Pokud se bude čekat dlouho, budova v Čejkově spadne díky nestabilnosti
základů. Starosta uvedl, ţe jiţ při projednávání tohoto bodu bylo řečeno, ţe finance lze čeprat
aţ po jejich přijetí.
f) Paní Marešová sdělila, ţe na budově bývalé smuteční síně je nutné opravit střechu, kudy
zatéká a také provést zateplení. Poţádala, zda městys neuvaţuje o prodeji nemovitosti nebo by
bylo lepší, ţe opravy provedou Marešovi na své náklady s finanční kompenzací v nájmu.
Starosta se přiklonil k moţnosti nemovitost č. p. 258 v Novém Rychnově prodat, musí se však
zpracovat odhad ceny a poté zveřejnit záměr prodeje, aby se mohli přihlásit i ostatní zájemci.
V případě oprav je nutné zpracovat jasný poţadavek a vědět nákladnost těchto oprav.
g) Paní Baštářová se dotázala na postup při řešení záleţitosti její stíţnosti na špatný stav
ţivotního prostředí v Sázavě. Uvedla, ţe jde o zamokřenou bývalou poţární nádrţ paní
Kovářové, dnes vlastní paní Matoušková. Toto řešil kontrolní výbor v roce 2010 a na místním
šetření bylo dohodnuto, ţe městys vyřeší problém s pramenem vody. Pan Malát uvedl, ţe
celý případ se týká studny u č. p. 9 v Sázavě, na místním šetření bylo dohodnuto, ţe městys
zpracuje návrh řešení a vybuduje odvod vody tak, aby nezamokřovala pozemek paní
Matouškové. V současné době po skončení zimy se zjišťuje skutečný stav a spolu
s projektantem se vymýšlí řešení, nabízí se odvod vody zemním potrubím do dalších
rybníčků, které jsou touto vodou zásobovány. Také je nutné přesně znát názor všech
dotčených majitelů pozemků. Celý případ bude projednáván aţ bude jasný návrh řešení na
zasedání zastupitelstva a paní Baštářová dostane písemnou zprávu.
h) Pan Císař doporučil řešit prodej stavebních parcel v Novém Rychnově tzv. obálkovou
metodou, jde o lukrativní stavební pozemky a neměly by být prodány pod cenou. Starosta
řešení obálkovou metodou nedoporučil, protoţe v případě prodeje bude brán na zřetel i jiný
faktor neţ cena. Parcely by měly být prodávány mladým rodinám k trvalému pobytu, navíc
při prodeji budou stanoveny podmínky pro provedení stavby a tyto bude muset stavebník
respektovat. Způsob prodeje se však bude řešit aţ poté, co bude dokončena přípravná
projektová fáze, pak dojde k vyhlášení nabídky a k oslovení zájemců, kteří mají jiţ své
ţádosti o parcely podané.
i) Paní Vandáková se dotázala na moţnost práce pro městys v rámci dohody mimo pracovní
poměr. Pan Malát uvedl, ţe městys má dle jeho názoru dost vlastních zaměstnanců, kteří by
měli zajistit vlastní potřeby městyse, další zaměstnanec je navíc další finanční výdaj
z rozpočtu. Starosta sdělil, ţe je nejdříve nutné se domluvit, jaké práce jsou tito lidé schopni
vykonávat (zdali nemají zdravotní či jiné omezení) a za jakou mzdu.
j) Pan Lis se dotázal, zda zastupitelé i úřad hledají i jiné zdroje financování investic, je hodně
dotačních titulů. V jiných obcích se čerpá více neţ v Rychnově. Starosta reagoval ujištěním,
ţe dotace se snaţí městys čerpat tak, aby to pro něj bylo výhodné, sama akce ZŠ je za 11 mil.
Kč a je z 90% hrazena z dotace, to samo o sobě je jiţ obrovský úspěch. Tak velká akce byla
naposledy výstavba čistírny odpadních vod v roce 1997. Připomněl však, ţe dotační tituly
jsou ne vţdy pro ţadatele výhodné, vţdy se musí zvaţovat další související náklady, např.
další opravy a údrţba strojů pořízených z dotací, také dotační podmínky jsou mnohdy pro
městys nedostupné, vţdy je poţadována spoluúčast na financování a vţdy jsou tvrdé kontroly
čerpání dotací. Pan Malát připomněl, ţe městys se můţe vydat i jinou cestou, neţ hledat
dotace, např. můţe upravit výši daně z nemovitostí, místních poplatků, cenu vodného,
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především pak dle jeho názoru je ale nutné, aby v Novém Rychnově trvale ţilo stále více
obyvatel, protoţe hlavní příjmy jsou dle počtu obyvatel.
XV. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 21,30. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/05/11 k bodu 2b:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 2 v rozpočtu městyse na rok 2011 dle
přílohy č. 1. (9 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/05/11 k bodu 2c:
Zastupitelstvo městyse schválilo pouţití finančního příjmu ze smluvní pokuty pro pana
Kamitze ve výši 40 000,- Kč na investiční akci „rekonstrukce obecního objektu v Čejkově“, a
to poté, co bude tato pokuta uhrazena.
Usnesení č. 03/05/11 k bodu 3a:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 6L v Novém Rychnově č. p. 1
paní Kamarádové na dobu určitou do 30. 6. 2011. (9 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/05/11 k bodu 3a:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 4L v Novém Rychnově č. p. 1
paní Piskurové na dobu určitou do 30. 4. 2011. (9 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/05/11 k bodu 3a:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 5L v Novém Rychnově č. p. 1
paní Bláhové na dobu určitou do 30. 4. 2011. (9 pro - hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/05/11 k bodu 3b:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 2 v Novém Rychnově č. p. 252
paní Šťáskové na dobu určitou do 30. 6. 2011. (9 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/05/11 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo zadávací dokumentaci pro akci „ZŠ Nový Rychnov –
zateplení objektu a výměna zdroje vytápění“ dle přílohy č. 2. (9 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/05/11 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo vyhlášení záměru změny územního plánu městyse Nový
Rychnov. Ţadatelé o změny územního plánu budou vyzváni veřejnou výzvou k podání ţádostí
na formuláři dle přílohy č. 3 nejpozději do 30. 6. 2011. Náklady na pořízení změny územního
plánu budou hradit ţadatelé, a to i v případě, ţe jejich ţádosti nebude vyhověno. (9 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/05/11 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje pozemků p. č. 10/11 a 10/13 v katastrálním
území Nový Rychnov jako stavebních parcel. Při prodeji pozemků schválilo tento postup:
městys zadá zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro vydání územní rozhodnutí
firmě Project centrum NOVA s.r.o., městys vyřídí potřebné administrativní kroky k tomu, aby
byl pozemek způsobilý ke stavbě rodinného domu, po vydání územního rozhodnutí
s dohodnutými podmínkami stavby, které budou pro stavebníka závazné, bude připravená
stavební parcela nabídnuta zájemcům za podmínek stanovených v územním rozhodnutí. (9
pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/05/11 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse neschválilo odloţení ţádosti SDH Nový Rychnov o příspěvek na
opravu podlahy a výměnu vrat u hasičské zbrojnice v Novém Rychnově ve výši 68 000,- Kč.
(5 pro, 4 proti, 1 se zdrţel – hlasováno veřejně; usnesení nebylo přijato)
Usnesení č. 11/05/11 k bodu 7:
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Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí příspěvku SDH Nový Rychnov na opravu
podlahy a výměnu vrat u hasičské zbrojnice v Novém Rychnově ve výši 68 000,- Kč. (6 pro,
4 proti - hlasováno veřejně)
Usnesení č. 12/05/11 k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 2368 v katastrálním území
Nový Rychnov. (9 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 13/05/11 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 336/1 v katastrálním
území Sázava pod Křemešníkem. (10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 14/05/11 k bodu 10:
Zastupitelstvo městyse schválilo zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor
v Novém Rychnově č. p. 160 paní Šímové na 1 500,- Kč za měsíc, a to od 1. července 2011.
(10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 15/05/11 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse schválilo zvýšení nájemného za pronájem bytových prostor o 2,- Kč za
1 m2 za měsíc, a to od 1. července 2011. (10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 16/05/11 k bodu 12:
Zastupitelstvo městyse schválilo návrh smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby e-boxu s firmou
ASEKOL s.r.o. dle přílohy č. 4 (10 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 17/05/11 k bodu 13:
Zastupitelstvo městyse schválilo návrh smlouvy o zřízení místa zpětného odběru s firmou
EKOLAMP s.r.o. dle přílohy č. 5. (10 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 3. dubna 2011 zapsal: Malát Jan…..………..........................……….

Ověřili: dne ………………….

Ing. arch Hana Lisová.....………….........……..…………

dne ………………….

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

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

