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Zápis z I. ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 05. listopadu 2014
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vopálenský, Pavel Martínek, Mgr. Růžena Matějů, Jaroslav
Šnicer, Josef Pech, Mgr. Pavlína Červená, Jaroslav Benda, Vlastimil Florian, Bc. Ondřej
Kratochvíl, Jiří Holan DiS., Iva Reichová
Omluveni: nikdo
Předsedající: Martínek Pavel – stávající starosta městyse
46 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu
3. Program zasedání
4. Volba starosty a místostarosty
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce
7. Jmenování zástupce městyse v mikroregionech a sdruženích
8. Schválení jednacího řádu
9. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
10. Interpelace a diskuse
11. Závěr
I. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájil předsedající v 18,03 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
Kratochvíla a pana Floriana.
II. Složení slibu
Předsedající přečetl znění slibu a vyzval přítomné zastupitele ke složení slibu. Upozornil,
že odmítnutí či výhrady ke složení slibu jsou důvodem pro skončení mandátu zastupitele.
Všichni zastupitelé složili slib pronesením slova „slibuji“ a stvrdili jej svým podpisem na
připraveném archu. (příloha č. 1)
III. Program zasedání
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem programu zasedání dle pozvánky a doplnění o
bod č. 9. Návrh programu byl schválen. (11/0/0)
IV. Volba starosty a místostarosty
a) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiný návrh
nebyl podán. Návrh předsedajícího byl schválen. (11/0/0)
b) Předsedající navrhl, aby funkce starosty městyse byla vykonávána jako uvolněná, ostatní
funkce budou vykonávány jako neuvolněné. Jiný návrh nebyl podán. Návrh předsedajícího
byl schválen. (11/0/0)
c) Předsedající informoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a

Stránka 2 z 5

místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Návrh na změnu hlasování nebyl podán. Předsedající proto konstatoval, že volba starosty a
místostarosty proběhne veřejným hlasováním. O jednotlivých návrzích bude hlasováno
v pořadí, v jakém budou navrženy a pokud bude návrh přijat, o jiných návrzích se již hlasovat
nebude.
d) Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci starosty. Pan Šnicer požádal
občany na jejich názory k tomu, kdo má být starostou, vzhledem k výsledku voleb doporučil
zvolit starostou městyse pana Martínka. Tento názor podpořily paní Matějů a paní Červená.
Paní Matějů doplnila, že pan Martínek měl nejvíce hlasů, má již zkušenosti z 2 volebních
období svého starostování, nebude nutné předávat širokou agendu úřadu a bude mít možnost
rozjeté projekty dokončit. Pan Benda se pozastavil nad způsobem agitace pro volbu starosty.
Pan Sekava podpořil volbu starosty dle výsledku voleb, vítěz je dle jeho názoru jasný.
Paní Matějů navrhla zvolit do funkce starosty městyse pana Martínka. Pan Vopálenský navrhl
zvolit do funkce starosty městyse paní Reichovou. Jiné návrhy nebyly podány. Pan Řáda
vyjádřil přesvědčení, že práce nových zastupitelů bude i nadále tak dobrá, jak v minulém
volebním období, na místo starosty doporučil pana Martínka. Pan Toman vyjádřil názor, že
občané ve volbách rozhodli jasně, starostou městyse by dle jeho názoru měl být pan Martínek.
Pan Grambal vyjádřil názor, že po volbách se vždy děje to, co mnoho lidí kritizuje. Nevítězné
strany se spojují za účelem vyřazení té vítězné strany a sestavují koalice. Vítěz voleb většinou
následně nemá žádné funkce a o dění nemá šanci rozhodovat. Vůle voličů se tak mnohokrát
nerespektuje. Vyjádřil názor, že aby zastupitelé získali respekt voličů, měli by respektovat
voliče. Popřál, aby volili podle svého svědomí. Paní Reichová sdělila, že je jí výsledek voleb
znám. Je však nutné brát v potaz, že byly 3 kandidátky, které nesouhlasili se současným
vedením a mají také své voliče. Do voleb nešla s ambicí být starostkou, rozhodovala se také,
zda z funkce zastupitele neodstoupí. Uvedla, že ona je navržena 3 kandidátkami, které chtěli
změnu ve vedení městyse. Uvedla, že nechce ves rozvrátit, ani dělat revoluci. Pan Benda
sdělil, že emoce jsou zbytečné a že takové jsou prostě volby. Je zbytečné emoční vystupování,
ale je také pravdou, že nikdo za kandidáty nezašel a neoslovil je. Pan Martínek uvedl, že když
dával dohromady kandidátku, tak oslovoval občany, kterým věřil a s kterými našel názorovou
shodu. Je však pravdou, že někteří mu odřekli a pak se objevili na jiných kandidátkách. Pan
Roubal řekl, že je zvědavý, jak to bude za rok funkce tohoto zastupitelstva, vyjádřil víru, že to
nebude tak, jak si mnoho lidí myslí a že práce zastupitelstva bude ve prospěch všech, ne jen
úzkých zájmových skupin.
Zastupitelstvo městyse nezvolilo do funkce starosty pana Martínka. (4/6/1)
Zastupitelstvo městyse nezvolilo do funkce starosty paní Reichovou. (5/4/2)
e) Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci místostarosty. Pan Pech navrhl
zvolit do funkce místostarosty městyse pana Šnicera. Paní Reichová navrhla zvolit do funkce
místostarosty pana Vopálenského. Zastupitelstvo městyse nezvolilo do funkce místostarosty
pana Šnicera. (4/5/2) Zastupitelstvo městyse zvolilo do funkce místostarosty pana
Vopálenského. (6/4/1)
Po zvolení převzal vedení zasedání nově zvolený místostarosta (dále uváděn jako
„předsedající“).
PŘESTÁVKA 20 MINUT
V. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Předsedající informoval zastupitele o zákonné povinnosti zastupitelstva zřídit finanční a
kontrolní výbor. Tyto výbory musí mít vždy lichý počet členů a musí mít nejméně 3 členy.
Navrhl proto, aby finanční a kontrolní výbor měly po 3 členech. Jiné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné.
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(11/0/0)
b) Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Připomněl, že se musí jednat o zastupitele. Pan Florian navrhl na tuto funkci paní Červenou.
Jiné návrhy nebyly podány. Návrh byl schválen. (10/0/1)
c) Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. I
v tomto případě se musí jednat o zastupitele. Pan Florian navrhl na tuto funkci pana Holana.
Jiné návrhy nebyly podány. Návrh byl schválen. (9/0/2)
d) Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci členů finančního výboru.
Připomněl, že členové výboru nemusí být zastupiteli a nemohou to být osoby, které se přímo
podílejí na finančním hospodaření městyse (rozpočtáři, účetní, ředitelé zřízených složek,
starosta, místostarosta). Paní Červená navrhla na funkci členů finančního výboru paní Matějů
a paní Hernovou. Jiné návrhy nebyly podány. Návrh byl schválen. (10/0/1)
e) Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci členů kontrolního výboru. I
v tomto případě o podmínkách členství platí omezení jako u finančního výboru. Pan Holan
navrhl na funkci členů kontrolního výboru pana Kratochvíla a pana Floriana. Jiné návrhy
nebyly podány. Návrh byl schválen. (8/0/3)
VI. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
Předsedající navrhl, aby žádným neuvolněným funkcionářům nebyly vypláceny odměny.
Pouze uvolněnému starostovi náleží odměna za výkon funkce dle nařízení vlády v pevné výši,
kterou zastupitelstvo nemůže ovlivnit (pouze tím, že zruší uvolnění pro výkon funkce).
Bylo schváleno neposkytovat žádné odměny. (11/0/0)
VII. Jmenování zástupce městyse v mikroregionech a sdruženích
Předsedající navrhl, aby zástupcem městyse při jednáních mikroregionů a zájmových
sdružení, jejichž je městys členem, byl vždy starosta městyse. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh byl schválen. (11/0/0)
VIII. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
Předsedající předložil stávající platný jednací řád zastupitelstva. Nebyl podán žádný návrh
na změnu jednacího řádu zastupitelstva.
IX. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
Pan Martínek seznámil zastupitele s platným usnesením zastupitelstva, které pověřilo
prováděním rozpočtových opatření starostu městyse za těchto pravidel:
- čerpáním rozpočtové rezervy ve výši 800 000,- 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)
Uvedl, že toto pověření se týká pouze hospodaření městyse v roce 2014. Žádný pozměňovací
návrh nebyl podán.
X. Interpelace a diskuse
a)
Pan Holan se dotázal, zda si občané myslí, že nezvolením starosty pana Martínka
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městys „umře“. Pan Malát se dotázal, zda si zastupitelé naopak myslí, že městys „umře“
v případě, že starostou by byl zvolen pan Martínek.
b)
Pan Roubal připomněl, že starosta je jen jedna osoba – hlava obce, ale má nastavené
mantinely od zastupitelstva. Zastupitelstvo kontroluje jeho činnost a konání a také ho z této
funkce může kdykoliv odvolat. Nechápe proto současný stav, který je jen v osobní rovině.
Pan Malát připomněl, že starosta především reprezentuje obec navenek při každodenním
styku s občany a také se státními orgány a ostatními politiky, a to by mělo být také náležitě
zhodnoceno.
c)
Pan Malát se dotázal zastupitelů, zda již mají nějaký výhled své činnosti. Vyjádřil
zklamání nad tím, že zatím se jen jedná o lidech (Martínek ano či ne) a zatím nepostřehl
jediný nástin toho, co by nový starosta i nové zastupitelstvo chtělo dělat. Je velká škoda, že
městys je zatím bez starosty. Pan Benda reagoval, že když někdo nastoupí do nové práce, také
hned neví, co má dělat. Pan Malát reagoval, že do svého zaměstnání nekandidoval a pokud se
o zaměstnání uchází, tak ví, do čeho jde a pracovat musí naplno již při nástupu. Pan
Vopálenský uvedl, že rozhodně se musí dokončit rozjeté projekty mateřské školy, sportovní
haly, stavebních parcel, konkrétní další a nové projekty však musí nejdříve projít jednáním
zastupitelů. Paní Reichová uvedla, že rozhodně ale nechce být starostou, který bourá, ale který
bude budovat a chce věci zlepšovat. Nejdůležitější je nejdříve se seznámit s chodem městyse a
s nastavenými procesy.
d)
Pan Rásocha popřál nových zastupitelům mnoho zdaru a trpělivosti při výkonu funkcí.
XVIII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající v 19,30. Poděkoval všem za účast.
Usnesení č. 01/01/14 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo program 1. zasedání zastupitelstva městyse v rozsahu dle
pozvánky a doplnění bodu 9. (11 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/01/14 k bodu 4a:
Zastupitelstvo městyse schválilo zvolení jednoho místostarosty městyse. (11 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 03/01/14 k bodu 4b:
Zastupitelstvo městyse schválilo, že pro výkon funkce bude dlouhodobě uvolněn pouze
zvolený starosta městyse. (11 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/01/14 k bodu 4e:
Zastupitelstvo městyse zvolilo místostarostou městyse pana Milana Vopálenského (6 pro, 4
proti, 1 se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/01/14 k bodu 5a:
Zastupitelstvo městyse zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
(11 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/01/14 k bodu 5b:
Zastupitelstvo městyse zvolilo předsedou finančního výboru paní Pavlínu Červenou. (10 pro,
1 se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/01/14 k bodu 5c:
Zastupitelstvo městyse zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Holana. (9 pro, 2 se
zdrželi – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/01/14 k bodu 5d:
Zastupitelstvo městyse zvolilo členy finančního výboru paní Růženu Matějů a paní Jitku
Hernovou. (10 pro, 1 se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/01/14 k bodu 5e:
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Zastupitelstvo městyse zvolilo členy kontrolního výboru pana Ondřeje Kratochvíla a pana
Vlastimila Floriana. (8 pro, 3 se zdrželi – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/01/14 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse rozhodlo neposkytovat odměny neuvolněných členům zastupitelstva.
(11 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/01/14 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse určilo zástupcem městyse v mikroregionech a sdruženích, jejichž je
městys členem, starostu městyse. (11 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 6. listopadu 2014 zapsal: Malát Jan…………..........................……..
Ověřili: dne ………………….

Ondřej Kratochvíl………..………….........……..……….

dne ………………….

Vlastimil Florian.……..….……...…..……………….…..
Místostarosta městyse……………..……........………………

