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Zápis z VII. zasedání zastupitelstva obce Nový Rychnov
konaného dne 25. července 2007
v obřadní síni obecního úřadu v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Radek Novák, Mgr. Martina Hlaváčková, Pavel Martínek, Kouřimský
Václav, Ing. Jiří Chadim, Ing. Milan Vopálenský, Dalibor Suchý, Jaroslav Benda, Miloslav
Vichr
Omluveni: Zdeněk Rásocha, Ing. Miroslav Strnad
0 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Odměny členům volebních komisí pro místní referendum
3. Bytové hospodářství
4. Rekapitulace usnesení
5. Interpelace a diskuse
6. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce v 18,00 přivítáním přítomných zastupitelů, poté provedl
kontrolu prezenční listiny, konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli schváleni pánové Suchý a Vichr (9/0/0). Dále starosta obce seznámil
zastupitele s návrhem programu, program byl schválen. (9/0/0) K zápisu ze 6. zasedání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
II. Odměny členům volebních komisí pro místní referendum
Starosta obce informoval zastupitele s vyhlášením místního referenda o jaderném úložišti,
které bylo vyhlášeno dle usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Zákon o místním
referendu však stanoví, že odměny členům volebních komisí schvaluje zastupitelstvo obce a
schválená výše musí být po 25 dnů před konáním zveřejněna. Proto svolal toto zasedání
mimořádně, aby nebylo vše schvalováno na poslední chvíli. Navrhl odměny ve výši 500,- Kč
pro členy komisí a 700,- Kč pro předsedy komisí. Návrh byl schválen. (9/0/0) Starosta obce
dále připomněl, že termín konání je stanoven předběžně na 29. září 2007 v sobotu.
III. Bytové hospodářství
Starosta obce informoval zastupitele, že paní Karpíšková Kamila z č.p. 170 nečekaně
opustila pronajatý byt. Protože jde o byt, kde nájemné činí cca 4 000,- měsíčně, není vhodné
jej nechat příliš dlouho prázdný. Navrhl proto pronajmout tento byt žadatelce paní Petře
Kopecké, a to do konce roku 2007. Návrh byl schválen. (9/0/0)
IV. Rekapitulace usnesení
Bez připomínek
V. Interpelace a diskuse
a) Starosta obce informoval o možnosti prodat zahrádku směrem na Řeženčice, kterou mají
nyní v nájmu Loskotovi, kteří by ho rádi odkoupili. Bylo dohodnuto jednat až po podání
žádosti od Loskotů.
b) Starosta obce informoval o jednání s paní Bláhovou, která vlastní pozemky pod
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fotbalovým hřištěm a komunikací u něj (viz minulé zasedání – žádost o směnu pozemků).
Paní Bláhová je nakloněna prodeji, předběžně nabízená cena je 50,-/m2, což bude činit v
celku cca 140 000,- Kč. Od paní Bláhové bude podána jasná nabídka, avšak je potřeba s
těmito výdaji do budoucna počítat.
c) Starosta obce informoval zastupitele o záměru zahájit jednání s majiteli pozemků u hřiště
určených k zastavění, dle předběžných informací však prodejní cena bude min. 75,- Kč/m2. Je
vhodné celou věc uzavřít co nejdříve, aby nedošlo k dalšímu zvýšení nákladů. Bylo
dohodnuto oslovit majitele pozemků a požádat je o jejich závaznou nabídku.
XIII. Závěr
Zasedání ukončil starosta obce v 18,25, poděkoval všem za jejich příspěvky.
Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. Schválilo odměny členům volebních komisí pro místní referendum o „Vyřazení lokality
Rohozná-Růžená jako hlubinného úložiště radioaktivního odpadu z dalších průzkumů a
seznamu vhodných lokalit“ ve výši 500,- Kč a odměny předsedům těchto komisí ve výši 700,Kč. (9 pro)
2. Schválilo pronájem bytu č. 6 v Novém Rychnově č.p. 170 paní Kopecké na dobu určitou
do 31. prosince 2007. (9 pro)

Zapsal: Malát Jan ……….……......………………..
Ověřili: Dalibor Suchý.....…................…………….

Miloslav Vichr..................…………….…..

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. Návrh na opravy klempířských prvků na zámku č.p. 1 v Novém Rychnově.
6. Záměr prodeje bytů v č.p. 160 v Novém Rychnově.
7. Odkoupení pozemku p.č. 1354/55 v Novém Rychnově od paní Bláhové.
8. Odkoupení pozemků p.č. 1354/4 a 1354/1 v Novém Rychnově od paní Koňákové.
9. Stavba hasičské nádrže v Sázavě.
10.Změna zajištění úvěru od SFRB.

