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Zápis z XXVI. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 23. června 2010
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vopálenský, Radek Novák, Pavel Martínek, Václav
Kouřimský, Dalibor Suchý, Ing. Jiří Chadim, Mgr. Martina Hlaváčková, Ing. Miroslav Strnad
Omluveni: Jaroslav Benda, Zdeněk Rásocha, Ing. Jiří Chadim
Předsedající: Martínek Pavel – starosta městyse
11 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření městyse – aktuální vývoj
3. Bytové hospodářství
a) prodlouţení nájemních smluv
b) ţádost pana Dittricha o pronájem bytu
c) ţádost paní Šťáskové o pronájem bytu
4. Pronájem nebytových prostor v č. p. 160 paní Vrátné
5. Prodej pozemku p. č. 1358/63 v Novém Rychnově
6. Směna pozemků p. č. 130/1 a 56 PK v Novém Rychnově
7. Ţádost paní Dleskové o směnu pozemků v Sázavě
8. Ţádost pana Cirhana o odkoupení pozemku p. č. 1406/2 v Novém Rychnově
9. Odkoupení pozemků v Novém Rychnově od paní Jandové a paní Svitákové
10. Prodej pozemků p. č. 2396/2, 2394/3, 2394/4, a 2408/3 v Novém Rychnově
11. Smlouva o veřejné autobusové lince č. 111/2010 (N. Rychnov – Milíčov)
12. Ţádost pana Janáčka a opravu chodníku
13. Zápis do kroniky městyse za rok 2009
14. Podání ţádosti o dotaci pro SDH Nový Rychnov
15. Rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu na rok 2010
16. Udělení výjimky z počtu ţáků pro ZŠ Nový Rychnov na školní rok 2010/2011
17. Rekapitulace usnesení
18. Interpelace a diskuse
19. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil starosta městyse v 18,25 přivítáním přítomných zastupitelů a občanů, poté
provedl kontrolu prezenční listiny, konstatoval, ţe zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni Mgr. Hlaváčková a Ing. Chadim. (8/0/0) Dále starosta
městyse seznámil zastupitele s návrhem programu doplněným o bod 16, program zasedání byl
schválen. (8/0/0) K zápisu z XXV. zasedání nebyly vzneseny ţádné připomínky.
II. Hospodaření městyse
a) Starosta městyse informoval zastupitele o aktuálním hospodaření městyse. Z větší části
byla provedena kompletní oprava kamenného tarasu u kostela v Novém Rychnově, průběţně
se udrţují plochy veřejné zeleně, opravila se střecha nad vchodem do základní školy,
v případě nepřízně počasí se opravuje a udrţuje technika a stroje.
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III. Bytové hospodářství
a) Starosta městyse navrhl prodlouţit nájemní smlouvy všem nájemcům bytů o dalších 6
měsíců do konce roku 2010. Výjimku budou tvořit pouze paní Patkáňová, paní Karšová a pan
Novák, kteří nemají doplaceny všechny své závazky, těmto navrhl prodlouţit nájemní
smlouvu pouze o 3 měsíce s podmínkou úhrady všech závazků. Ing. Strnad se dotázal, zda se
s nájemci řeší důvody neplacení nájemného. Starosta sdělil, ţe nájemci jsou na prodlení
v platbách nájemného upozorňováni písemně, připomněl, ţe kaţdý má výši nájemného
uvedenu v nájemní smlouvě a měl by tedy vědět, kdy a kolik má platit. Ing. Strnad doporučil
v případě prodlení s úhradou nájemného s nájemci projednávat jejich finanční situaci,
domnívá se, ţe je nutné znát všechny okolnosti, které vedou k tomu, ţe nájemci neplatí. Paní
Patkáňová na dotaz starosty uvedla, ţe neuhradila nájemné včas z důvodu nedostatku
rodinných financí. Návrh byl schválen. (7/1/0)
b) Starosta městyse předloţil ţádost paní Kamarádové o výměnu bytu (č. j. 128/10). Uvedl,
ţe ve stávajícím bytě paní Kamarádové je problém s dostatečnou dodávkou tepla, a proto byly
paní Kamarádové navrţeny moţnosti řešení. Z těchto moţností paní Kamarádová přistoupila
na výměnu bytu. Jedná o byt po paní Karšové v č. p. 1. Ing. Strnad se dotázal, zda byla řešena
kompenzace úhrady za špatnou dodávku tepla. Starosta sdělil, ţe ţádná kompenzace nebyla
řešena, byl řešen problém dodávky tepla. Ing. Strnad podotkl, ţe se problém dodávky tepla
výměnou bytu nijak neřeší, dotázal se zda byt bude dále prázdný nebo je plán jej dále
pronajímat. Starosta uvedl, ţe problém dodávek tepla se stále řeší, byl jiţ zpracován návrh na
úpravu topného systému (přidání čerpadla do bytu), s tím však nesouhlasili dotčení nájemci,
proto se hledají další varianty řešení. Pronájem bytu č. 6L v č. p. 1 paní Kamarádové od 1. 7.
2010 do 31. 12. 2010 byl schválen. (8/0/0)
c) Starosta městyse předloţil ţádost pana Dittricha o přidělení bytu (č. j. 147/10). Navrhl panu
Dittrichovi pronajmout byt č. 2L v č. p. 1 po panu Rodovi, kdy pan Dittrich si provede nutné
opravy svými silami a materiál poskytne městys, provedené práce budou kompenzovány
platbami nájemného. Ing. Strnad připomněl, ţe pokud jsou v bytě závady, které vyţadují
opravy, měl je provést na své náklady minulý nájemce nebo by je měl aspoň uhradit, mělo by
být více upřesněno, o jaké opravy jde. Starosta uvedl, ţe byt je nutno vymalovat, natřít okna,
dveře, jedná se o běţné opotřebení bytu po dobu nejméně 20 let nájmu. Veškeré opravy
budou předem projednány a v případě oprav většího rozsahu budou nejdříve schváleny
zastupiteli. Ing. Strnad souhlasil s tím, ţe byty by měly být způsobilé obývání a opravy typu
časového opotřebení má hradit pronajímatel. Starosta podotkl, ţe vzhledem ke stavu budovy
zámku, není vţdy situace ideální. Ing. Strnad se dotázal na předpokládané náklady. Starosta
sdělil, ţe by se nemělo jednat o větší poloţky. Pronájem bytu č. 2L v č. p. 1 panu Dittrichovi
od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 byl schválen. (8/0/0)
d) Starosta městyse předloţil ţádost paní Šťáskové o přidělení bytu (č. j. 138/10). Uvedl, ţe
paní Šťásková ţádá o byt po paní Novákové v č. p. 252, paní Nováková však do dnešního dne
byt nepředala, ani nevyklidila, s paní Novákovou byly problémy při uţívání bytu (zápach,
špína). Celá věc není ještě dořešena. Bylo schváleno ţádost odloţit do doby, neţ bude byt
předán. (8/0/0)
IV. Pronájem nebytových prostor v č. p. 160 paní Vrátné
Starosta městyse předloţil ţádost paní Vrátné o pronájem nebytových prostor v Novém
Rychnově č. p. 160, kde paní Vrátná hodlá provozovat nehtové studio (č. j. 179/10). Navrhl
pronajmout tyto prostory (1 místnost) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za
dohodnuté měsíční nájemné 2 000,- Kč, k tomu bude paní Vrátná hradit spotřebu elektrické
energie dle odečtového elektroměru vţdy čtvrtletně. Návrh byl schválen. (7/0/1) Ing. Strnad
upozornil, ţe na výši nájemného jsou tabulky, kde jsou stanoveny limity nájemného. Starosta
zopakoval, ţe jde o smluvně stanovené, nikoliv regulované nájemné.
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V. Prodej pozemku p. č. 1358/63 v Novém Rychnově
Starosta městyse navrhl prodej pozemku p. č. 1358/63 v Novém Rychnově panu
Roubalovi za kupní cenu 50,- Kč/m2. Záměr prodeje byl schválen na minulém zasedání a byl
vyvěšen po zákonem stanovenou dobu, prodej byl dohodnut po projednání a místním šetření,
pan Roubal si sám hradil geometrické zaměření. Návrh prodeje byl schválen. (8/0/0)
VI. Směna pozemků p. č. 130/1 a 56 PK v Novém Rychnově
Starosta městyse navrhl schválit směnu pozemků p. č. 130/1 a 56 PK v Novém Rychnově
s panem Formanem. Záměr této směny byl schválen na minulém zasedání a byl vyvěšen po
zákonem stanovenou dobu. Vyjádření od pana Formana k městysi navrţené směně nebylo
obdrţeno, proto panu Formanovi bude zaslán jiţ přímo návrh směnné smlouvy. Směna
pozemků bude bez finanční kompenzace. Návrh směny pozemků byl schválen. (8/0/0)
VII. Ţádost paní Dleskové o směnu pozemků v Sázavě
Starosta městyse uvedl, ţe bylo provedeno místní šetření (jak bylo dohodnuto na minulém
zasedání). Na základě tohoto šetření bylo domluveno, ţe ţádost paní Dleskové bude
zamítnuta a bude jí nabídnuta náhradní varianta řešení, a to směnou částí pozemků 344/2 a
344/3, na kterých se nachází hráz rybníka, za část pozemku p. č. 562 o stejné rozloze v místě,
kde protíná pozemky p. č. 405/3, 406 a 394 ve vlastnictví rodiny Dlesků. Náhradní varianta
byla schválena a bude navrţena paní Dleskové k vyjádření. (8/0/0)
VIII. Ţádost pana Cirhana o odkoupení pozemku p. č. 1406/2 v Novém Rychnově
Pan Cirhan ţádá o odkoupení pozemku p. č. 1406/2 v Novém Rychnově (č. j. 102/10). Na
tomto pozemku chce postavit rodinný domek. Starosta navrhl schválit záměr prodeje tohoto
pozemku. Návrh byl schválen. (8/0/0) Ing. Strnad připomněl, ţe je nutné si pojistit, aby na
pozemku ţadatel skutečně postavil. Nemělo by docházet k situaci jako v Sázavě, ţe na
pozemcích určených k výstavbě domků po deseti letech ţádná stavba nestojí. Pan Malát
uvedl, ţe je více způsobů, jak prodej uskutečnit. V minulosti byly městysem vyuţity jak
moţnosti zpětného předkupního práva, tak forma smluv o budoucí kupní smlouvě, kdy
pozemek přechází na stavebníka aţ v momentě kolaudace stavby. Ostatní města a obce
vyuţívají i moţností úhrady projektové dokumentace, která je poté součástí kupní smlouvy a
závazku stavebníka, některé obce k přinucení stavebníků pouţívají i změny v územním plánu,
kdy pozemky vyřadí z lokalit pro výstavbu. Starosta uzavřel sdělením, ţe o formě prodeje se
bude jednat před jeho schválením s předstihem tak, aby na podmínky městyse přistoupil i pan
Cirhan.
IX. Odkoupení pozemků v Novém Rychnově od paní Jandové a paní Svitákové
Starosta městyse navrhl odkoupit pozemky p. č. 246/5 a 254/61 v Novém Rychnově od
paní Jandové a paní Svitákové, a pozemek p. č. 254/62 v Novém Rychnově od pana Dolejše
za kupní cenu 50,- Kč/m2. Pozemky jsou vyuţívány jako místní komunikace a mez k nim
přiléhající, kde vede kanalizační síť. Kupní cenu by měly pokrýt příjmy z prodeje jiných
pozemků. Odkoupení pozemků bylo schváleno. (8/0/0)
PŘESTÁVKA 15 MINUT
X. Prodej pozemků p. č. 2396/2, 2394/3, 2394/4 a 2408/3 v Novém Rychnově
Starosta městyse navrhl prodej pozemků p. č. 2396/2, 2394/3, 2394/4 a 2408/3 v Novém
Rychnově – Chaloupkách paní Jandové za kupní cenu 50,- Kč/m2. Záměr prodeje byl
schválen na minulém zasedání a vyvěšen po zákonem stanovenou dobu. Prodej pozemků byl
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schválen. (8/0/0)
XI. Smlouva o veřejné autobusové lince č. 111/2010 (N. Rychnov – Milíčov)
Starosta městyse navrhl schválit prodlouţení autobusové linky č. 760420 z Jihlavy do
Milíčova aţ dále do Nového Rychnova. Jedná se o smlouvu o veřejných sluţbách č. 111/2010
(viz příloha č. 1), kdy linka bude zkušebně provozována po dobu 6 měsíců. 3 měsíce provozu
bude hradit ztrátu linky městys a 3 měsíce kraj Vysočina. Poté co bude po 5 měsících
vyhodnocena výtěţnost linky, bude krajem dále rozhodnuto o jejím dalším provozu. Pokud
nebude kraj hradit provoz linky, můţe jej hradit městys. Smlouva o veřejné autobusové lince
byla schválena. (7/1/0) Ing. Strnad podotkl, ţe by bylo vhodné dát vědět občanům, zvláště pak
ţadatelům, ţe je potřeba linku vyuţívat, aby nebyla poté zrušena. Starosta uvedl, ţe o
prodlouţení linky bude informováno na úřední desce a v nejbliţším vydání Rychnovského
poutníka. Ing. Strnad namítl, ţe by se mělo písemně odpovědět všem, kteří se pod ţádost
podepsali. Paní Šťásková podotkla, ţe pokud si někdo podává ţádost, je v jeho zájmu, aby si
výsledek jeho ţádosti zjistil, k informování veřejnosti slouţí především úřední deska, která je
volně vţdy dostupná. Starosta uvedl, ţe v případě vyrozumívání všech podepsaných osob pod
všemi ţádostmi, by se muselo vyrozumívat i všechny občany ze Sázavy, kteří podepsali
„petici“ ke směně pozemků s paní Dleskovou. Ing. Strnad sdělil, ţe v případě této „petice“
stačí vyrozumět pouze jeho jako autora této „petice“ a tím bude věc povaţována za vyřízenou.
Starosta reagoval, ţe v případě prodlouţení autobusové linky stačí tedy vyrozumět také
osobu, která ţádost doručila a brát celou věc jako vyřízenou.
XII. Ţádost pana Janáčka o opravu chodníku (č. j. 127/10)
Pan Janáček ţádá o opravu chodníku u jeho nemovitosti č. p. 185 v Novém Rychnově.
Svou ţádost odůvodňuje tím, ţe při kaţdém dešti nebo při tání sněhu stékají veškeré nečistoty
z polí, cesty, garáţí a zahrádek do jeho domu. Starosta poskytl fotodokumentaci, ze které
vyplývá, ţe pan Janáček pravidelně parkuje na chodníku, a tím jej poškozuje. Dle jeho názoru
právě toto poškození způsobilo problémy pana Janáčka. Starosta navrhl poskytnout panu
Janáčkovi materiál, aby si svépomocí chodník dle jeho představ opravil. Návrh byl schválen.
(8/0/0)
XIII. Zápis do kroniky městyse za rok 2009
Starosta městyse předloţil návrh zápisu do kroniky městyse za rok 2009 (viz příloha č. 2).
Ing. Strnad poţádal o úpravu textu a straně 7 v odstavci „SDH Sázava“ – doplnit do textu
…Sázavští hasiči, ale i ostatní občané Sázavy“ mají své… - a dále vyškrtnout v další větě
slova …kromě toho, ţe byla dokončena protipoţární nádrţ za hospodou….Návrh byl schválen
s navrţenými změnami. (8/0/0)
XIV. Podání ţádosti o dotaci pro SDH Nový Rychnov
Ing. Vopálenský navrhl podat ţádost o dotaci od HZS kraje Vysočina na pořízení
zásahových oděvů a obuvi pro 2 členy jednotky SDH Nový Rychnov. Dotace bude činit
24 000,- Kč, spoluúčast městyse 24 000,- Kč. Uvedl, ţe SDH má územní působnost i mimo
svůj katastr, výjezdová jednotka má 22 členů, velikost je stanovena dle kategorie jednotky,
počtem členů je dostatečně zajištěn rychlý výjezd k zásahům. Po vybavení 2 mladých členů
bude jednotka jiţ skoro kompletně vybavena. Starosta podotkl, ţe členové SDH počítají s tím,
ţe městysi pomohou při odstraňování ocelokolny v Sázavě a tím ušetří značné finanční
prostředky z rozpočtu. Podání ţádosti bylo schváleno. (8/0/0)
XV. Rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu na rok 2010
Starosta městyse předloţil rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu městyse na rok 2010 (viz
příloha č. 3). Připomněl, ţe součástí podkladů byla i opatření č. 1 a 2, která provedl v rámci

Stránka 5 z 7

jemu schválené pravomoci, jednalo se o přijetí dotací a o čerpání fondu na opravy. Ing. Strnad
si postěţoval, ţe zpracovávaná rozpočtová opatření jsou nečitelná a nejde z nich nic
rozpoznat, měl by být široký komentář s důvody. I kdyţ je v kompetenci starosty provádět
rozpočtová opatření, na kontrolním výboru bylo dohodnuto předloţení komentáře k čerpání
rozpočtu a nebylo předloţeno nic. Celé plánování rozpočtu by se mělo detailně dohodnout
předem. Pan Malát uvedl, ţe pokud je zastupitelům návrh nesrozumitelný, můţe jej
zpracovávat jiným způsobem, pokud se však jedná pouze o jednoho, nebude zpracovávat
zvláštní návrh jenom pro Ing. Strnada. Ing. Strnad navrhl prodiskutovat rozpočtová opatření
na pracovní schůzce finančního a kontrolního výboru, která se má uskutečnit v následujících
dnech a rozpočtové opatření schválit na dalším zasedání zastupitelstva. Pan Malát potvrdil, ţe
není nezbytné schválit rozpočtové opatření ihned, ovšem nepochopil, proč tedy zpracovává
podklady zastupitelstvu dopředu k prostudování a připomínkování. Pan Chadim podpořil
tento návrh s poznámkou, ţe neuškodí ujasnit si aktuální finanční situaci. Řekl, ţe v současné
době při dotazech občanů není schopen přesně sdělit, jaká je finanční situace městyse a zda je
moţné zajistit např. nákup cementu a písku na zabetonování vykopaných základů společenské
budovy v Čejkově. Ostatní zastupitelé neměli připomínek. Pan Malát doplnil, ţe jiţ
mnohokrát předtím bylo řečeno, ţe kaţdý zastupitel jej můţe kontaktovat se ţádostí o
vysvětlení, nemá důvod něco zakrývat a vše můţe vysvětlit. Ing. Strnad se ohradil, ţe na jeho
dotazy pan Malát nikdy nereaguje. Rozpočtové opatření bylo schváleno. (6/1/1)
XVI. Udělení výjimky z počtu ţáků pro ZŠ Nový Rychnov na školní rok 2010/2011
Starosta městyse navrhl udělit výjimku pro Základní školu Nový Rychnov z počtu ţáků na
dobu jednoho roku pro školní rok 2010/2011. Škola bude fungovat jako osmitřídní základní
škola. Výjimka bude udělena dle školského zákona. Městys se svým rozhodnutím zavazuje v
případě potřeby uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy. Na rozhodnutí ředitelky
školy záleţí, které dvě třídy se budou spojovat. Udělení výjimky pro základní školu Nový
Rychnov bylo schváleno. (7/0/1)
XVII. Rekapitulace usnesení
bez připomínek
XVIII. Interpelace a diskuse
a)
Pan Chadim se dotázal na podrobnosti, jak v současné době pokračuje rekonstrukce
společenské budovy v Čejkově. Starosta městyse uvedl, ţe stavba je zastavena a
zabezpečena. Má jiţ finanční propočty nákladů na základní stavební práce, pohybují se od
80 000,- do 400 000,-. Vše ovšem záleţí na dalším vývoji v rozpočtu městyse.
b)
Ing. Strnad se dotázal, zda jsou jiţ nějaké nabídky na likvidaci kalů z ČOV Nový
Rychnov, jak bylo dohodnuto na minulém zasedání. Starosta sdělil, ţe nabídky ještě nemá
všechny, případní odběratelé kalů musí propočítat náklady na odvoz, likvidaci, pronájem
ploch, odběr vzorků. Po obdrţení ode všech oslovených bude předloţeno zastupitelstvu
k rozhodnutí.
XIX. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse ve 21,10. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/26/10 k bodu 3a:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodlouţení nájemních smluv následujícím nájemcům do
konce roku 2010:
- Edr Jaroslav – byt č. 1L v Novém Rychnově č. p. 1

Stránka 6 z 7

- Bláhová Karla – byt č. 5L v Novém Rychnově č. p. 1
- Šťásek Radim – byt č. 2P v Novém Rychnově č. p. 1
- Vandáková Jana – byt č. 7P v Novém Rychnově č. p. 1
- Rod Jaroslav – byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 160
- Smolík Petr – byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 4
- Podhorský Radek a Věra – byt č. 2 v Novém Rychnově č. p. 170
- Zikmund David a Kateřina – byt č. 3 v Novém Rychnově č. p. 170
- Pelikánová Kateřina – byt č. 4 v Novém Rychnově č. p. 170
- Moravcová Marie – byt č. 5 v Novém Rychnově č. p. 170
- Mugrauer Milan a Petra – byt č. 6 v Novém Rychnově č. p. 170
- Karpíšek David a Stanislava – byt č. 1 v Novém Rychnově č. p. 252
Zastupitelstvo městyse schválilo prodlouţení nájemních smluv následujícím nájemcům do 30.
9. 2010 s podmínkou úhrady všech závazků:
- Patkáňová Jiřina – byt č. 3L v Novém Rychnově č. p. 1
- Novák Jaroslav – byt č. 4P v Novém Rychnově č. p. 1
- Karšová Hana – byt č. 4L v Novém Rychnově č. p. 1
(7 pro, 1 proti – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/26/10 k bodu 3b:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 6L v Novém Rychnově č. p. 1
paní Kamarádové na dobu určitou od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. (8 pro, – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/26/10 k bodu 3c:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem bytové jednotky č. 2L v Novém Rychnově č. p. 1
panu Dittrichovi na dobu určitou od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/26/10 k bodu 3d:
Zastupitelstvo městyse zamítlo a odloţilo ţádost paní Šťáskové o pronájem bytu. (8 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/26/10 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem nebytových prostor (1 místnost) v Novém
Rychnově č. p. 160 paní Vrátné na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné
bude činit 2 000,- za měsíc, nájemci bude přeúčtovávána spotřeba elektrické energie dle
čtvrtletně zjišťovaného stavu odečtového elektroměru. (7 pro, 1 se zdrţel – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 06/26/10 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku p. č. 1358/63 o výměře 64 m2
v katastrálním území Nový Rychnov panu Roubalovi za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2. (8 pro –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/26/10 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse schválilo směnu pozemků s panem Formanem. Do vlastnictví pana
Formana přejde pozemek p. č. 130/1 o výměře 237 m2 v katastrálním území Nový Rychnov,
do vlastnictví městyse přejde pozemek p. č. 56 PK o výměře 90 m2 v katastrálním území
Nový Rychnov. Pozemky budou směněny bez finanční náhrady. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/26/10 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse zamítlo ţádost paní Dleskové o směnu částí pozemků p. č. 344/2 a
344/3 v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem za část pozemku p. č. 345/5
v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem. Zastupitelstvo městyse schválilo nabídnout
paní Dleskové směnu částí pozemků p. č. 344/2 a 344/3 v katastrálním území Sázava pod
Křemešníkem za část pozemku p. č. 562 v katastrálním území Sázava pod Křemešníkem. (8
pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/26/10 k bodu 8:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 1406/2 v katastrálním území
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Nový Rychnov. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/26/10 k bodu 9:
Zastupitelstvo městyse schválilo odkoupení pozemků p. č. 246/5 o výměře 255 m2 a p. č.
254/61 o výměře 750 m2, oba v katastrálním území Nový Rychnov od paní Jandové a paní
Svitákové za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2. Zastupitelstvo městyse schválilo odkoupení
pozemku p. č. 254/62 o výměře 181 m2 v katastrálním území Nový Rychnov od pana Dolejše
za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/26/10 k bodu 10:
Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemků p. č. 2396/2 o výměře 942 m2, p. č. 2394/3
o výměře 87 m2, p. č. 2394/4 o výměře 68 m2 a p. č. 2408/3 o výměře 628 m2, všechny
v katastrálním území Nový Rychnov, manţelům Jandovým za kupní cenu 50,- Kč za 1 m2. (8
pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 12/26/10 k bodu 11:
Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o veřejných sluţbách č. 111/2010 s firmou ICOM
transport a.s. Jihlava na prodlouţení autobusové linky č. 760420 spoje č. 11 a 16 v úseku od
Milíčova do Nového Rychnova dle přílohy č. 1. (7 pro, 1 proti – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 13/26/10 k bodu 12:
Zastupitelstvo městyse schválilo ţádost pana Janáčka o opravu chodníku před nemovitostí č.
p. 185 v Novém Rychnově. Městys poskytne panu Janáčkovi materiál potřebný ke
svépomocného provedení poţadované opravy. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 14/26/10 k bodu 13:
Zastupitelstvo městyse schválilo návrhu zápisu do kroniky městyse za rok 2009 s těmito
změnami na straně 7 v bodu „SDH Sázava“:
- ve větě první za slova „Sázavští hasiči“ vloţen text: …ale i ostatní občané Sázavy…
- ve větě druhé vyškrtnut text: …kromě toho, ţe byla dokončena protipoţární nádrţ za
hospodou…
dle přílohy č. 2. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 15/26/10 k bodu 14:
Zastupitelstvo městyse schválilo podání ţádosti o přidělení neinvestiční dotace ve výši
24 000,- z rozpočtu HZS ČR na vybavení 2 členů jednotky PO v Novém Rychnově
zásahovými přilbami, rukavicemi, obuví a třívrstvými oděvy. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 16/26/10 k bodu 15:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 3 v rozpočtu městyse na rok 2010 dle
přílohy č. 3. (6 pro, 1 proti, 1 se zdrţel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 17/26/10 k bodu 16:
Zastupitelstvo městyse schválilo udělení výjimky z počtu ţáků pro Základní školu Nový
Rychnov na školní rok 2010/2011 dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Škola
bude fungovat jako osmitřídní. (7 pro, 1 se zdrţel – hlasováno veřejně)
V Novém Rychnově dne 25. června 2010 zapsal: Malát Jan .….….……..........................……..
Ověřili: Ing. Jiří Chadim…..………….........…………….
Mgr. Martina Hlaváčková……...…..……………….…..
Starosta městyse……………..……........………………

