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Zápis z XII. zasedání zastupitelstva obce Nový Rychnov
konaného dne 6. května 2008
v obřadní síni obecního úřadu v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vopálenský, Radek Novák, Mgr. Martina Hlaváčková, Pavel
Martínek, Dalibor Suchý, Benda Jaroslav, Kouřimský Václav, Ing. Jiří Chadim, Miloslav
Vichr, Ing. Miroslav Strnad
Omluveni: Zdeněk Rásocha
5 občanů
Program:
1. zahájení
2. prodej pozemku p.č. 1554/2 v Novém Rychnově
3. prodej pozemku p.č. 132/2 v Novém Rychnově
3. rekapitulace usnesení
4. interpelace a diskuse
5. závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce v 18,10 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, poté
provedl kontrolu prezenční listiny, konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni Ing. Strnad a pan Novák. (10/0/0) Dále starosta obce
seznámil zastupitele s návrhem programu, program zasedání byl schválen. (10/0/0) K zápisu z
XI. zasedání nebyli vzneseny žádné připomínky.
II. Prodej pozemku p.č. 1554/2 v Novém Rychnově
Starosta obce předložil návrh na schválení záměru prodeje pozemku p.č. 1554/2 v Novém
Rychnově Městysu Dolní Cerekev. Uvedl, že se jedná o pozemek pod polní cestou od hlavní
silnice u ČOV směrem k sanované skládce odpadů „Na Horách“. Městys Dolní Cerekev tuto
cestu vybudoval novou a po jejím zaměření zasáhla i na tento pozemek. Jedná se o 12 m2
pozemku. Záměr prodeje pozemku byl schválen. (10/0/0)
III. Prodej pozemku p.č. 132/2 v Novém Rychnově
Starosta obce předložil návrh na schválení záměru prodeje pozemku p.č. 132/2 v Novém
Rychnově panu Jírovi. Uvedl, že prodej souvisí opět s polní cestou ke skládce odpadů „Na
Horách“. Pan Jíra má část pozemků pod cestou a nechce za nabízenou cenu 25,- Kč za 1 m2
prodat tyto pozemky Městysu Dolní Cerekev, je ochoten je prodat pouze v případě, že dostane
náhradou jiné pozemky od obce. Po předběžném projednání byl vybrán pozemek p.č. 132/2
v Novém Rychnově, což je mez za cestou k panu Francovi a dále do polí k mlýnu. Pozemek
není v zájmovém území obce ani územního plánu. Záměr prodeje pozemku byl schválen.
(10/0/0)
IV. Rekapitulace usnesení
Starosta obce provedl rekapitulaci všech schválených usnesení na tomto zasedání. Bez
připomínek.
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V. Interpelace a diskuse
a) Pan Franc se dotázal na další plány obce týkající se úpravy komunikace k jeho
nemovitosti. Starosta obce informoval, že v současné době se ve spolupráci s panem Kaňou
pracuje na průzkumu možností, jak vyřešit odvod vody tak, aby byla odvedena mimo cestu a
nemovitosti. Pan Bušta připomněl, že podle jeho informací se plánuje oprava blízkého mostu
u splavu, tyto dvě věci by se mohly řešit najednou, také upozornil na nerovnosti u cesty
způsobené panem Jírou, které způsobil při stavebních úpravách. Starosta obce přislíbil, že o
celém problému se bude dále jednat a bude se hledat schůdné a efektivní řešení.
VI. Závěr
Zasedání ukončil starosta obce v 18,30 a poděkoval všem za jejich příspěvky.
Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. Schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1554/2 KN v Novém Rychnově. (10 pro)
2. Schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 132/2 KN v Novém Rychnově. (10 pro)

Zapsal: Malát Jan ……….……......………………..
Ověřili: Ing. Miroslav Strnad......................…………….

Radek Novák………..……………….…..

Starosta obce ………………........………………
K řešení na dalších zasedáních:
1. Plán oprav a rekonstrukcí komunikací v Novém Rychnově a místních částech.
2. Pronájem nebytových prostor v č.p. 160 v Novém Rychnově.
3. Zpracování nové územní dokumentace (územního plánu).
4. Zpracování projektu „Podpora cestovního ruchu mikroregionu Pelhřimov na území obcí
Nového Rychnova a Proseč pod Křemešníkem“.
5. Záměr prodeje bytů v Novém Rychnově č.p. 160.
6. Úprava veřejné zeleně u kostela v Novém Rychnově.
7. Prodej pozemků v Novém Rychnově panu Coufalovi a slečně Linhartové.
8. Stížnost pana Hory na přemístění sloupu veřejného osvětlení v Čejkově
9. Prodej pozemku p.č. 32/8 v Sázavě.
10.Žádost pana Jíry o odkoupení pozemků v Novém Rychnově.
11.Prodej pozemku p.č. 1554/2 v Novém Rychnově.
12.Prodej pozemku p.č. 132/2 v Novém Rychnově.

