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Zápis z XXXII. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 09. ledna 2014
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Pavel Martínek, Mgr. Růžena Matějů, Josef Pech, Jaroslava Blažková,
Jaroslav Šnicer, Ing. Milan Vopálenský (odchod v 18,15 bod IV.), Radek Novák, MVDr. Petr
Vondrák (odchod v 18,30 bod IV.)
Omluveni: Vlastimil Nečada, MUDr. Michaela Petrová, Ing. arch. Hana Lisová
Předsedající: Pavel Martínek – starosta městyse
Hosté: 6 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Plná moc – řízení o stanovení průzkumného území
3. Žádost o přidělení bytové jednotky – Řáda
4. Diskuse
5. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 18,00 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 Šnicer. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle návrhu. (8/0/0)
II. Plná moc – řízení o stanovení průzkumného území
Pan Vopálenský informoval zastupitele o aktuálně zahájeném správním řízení o stanovení
průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Toto řízení je součástí průzkumů pro
výstavbu hlubinného úložiště jaderných odpadů. Proti tomuto úložišti městyse bojuje všemi
prostředky. Jedná se zatím o neinvazivní průzkumy bez velkých zásahů do půdy. Obce jsou ze
zákona účastníky tohoto řízení. Pan Vopálenský dále uvedl, že celý proces je po právní
stránce velmi náročný na přesnost a úplnost stanovisek obcí. I z tohoto důvodu byla vybrána
Advokátní kancelář Šikola a partneři s. r. o., aby zastupovala obce v tomto řízení. Upozornil,
že advokátem této kanceláře je i pan Doucha, který je členem pracovní skupiny pro dialog o
hlubinném úložišti a této problematice se hluboce a dlouhodobě věnuje. Doporučil proto
schválit pověření pro tuto advokátní kancelář, aby městys zastupovala v tomto řízení. Uvedl,
že finanční náklad na zastupování by neměl překročit 10 000,- Kč. Návrh byl schválen.
(8/0/0)
III. Žádost o přidělení bytové jednotky - Řáda
Starosta městyse navrhl pronajmout bytovou jednotku č. 4P v Novém Rychnově č. p. 1
panu Řádovi. Jedná se o byt po panu Kleinbauerovi, který ke konci roku 2013 byt předal a
vyklidil. Pan Řáda uvedl, že by chtěl svůj dosavadní byt s tímto dalším bytem propojit. Sdělil,
že vyžadované stavební úpravy provede na své náklady a bez zásahu do stávajícího stavu,
dříve totiž tyto byty již byly propojeny a jde pouze o znovuobnovení dříve zazděných dveří.
Starosta doplnil, že podmínkou nájmu bude zachování přípojek elektrické energie a plynu a
také vody, při ukončení nájmu budou byty uvedeny do původního stavu (tzn. dveře zazděny),
a to na náklady nájemce. Návrh byl schválen. (8/0/0)
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IV. Diskuse
a) Pan Holan se dotázal na prodej stavebních parcel v Novém Rychnově, zvláště pak na
podmínky prodeje a kupní cenu. Starosta městyse uvedl, že předběžně jsou náklady na
přípravu parcel vyčísleny ve výši 157 000,- na parcelu. Podmínky prodeje nejsou ještě
definitivně projednány. Městys se zvláště chce vyvarovat skutečnosti, že na prodaných
parcelách nakonec nebude nikdo stavět a parcely budou sloužit jako louka. Jde o trpkou
zkušenost s parcelami v Sázavě. Pan Holan se dotázal na časový plán. Starosta reagoval, že na
konci ledna by měl být schválen záměr prodeje a stanovena minimální kupní cena i podmínky
prodeje.
IX. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 18,55. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/32/14 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse pověřilo Advokátní kancelář Šikola a partneři s. r. o. k zastupování
městyse Nový Rychnov ve věci stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské
kůry. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/32/14 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse doplnilo složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na akci
„Snížení imisní zátěže a realizace úspor energie ve sportovní hale v Novém Rychnově“ o
náhradníka Ing. Milana Vopálenského. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/31/13 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 4P v Novém Rychnově č. p. 1
panu Řádovi na dobu určitou do 30. 06. 2014. (8 pro – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 15. ledna 2014 zapsal: Malát Jan…..…………....................................

Ověřili: dne ………………….

Josef Pech…………….…..………….........……..………

dne ………………….

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

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

