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Zápis z I. ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 3. listopadu 2010
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vopálenský, Pavel Martínek, Radek Novák, MUDr.
Michaela Petrová, MVDr. Petr Vondrák, Mgr. Růžena Matějů, Jaroslav Šnicer, Jaroslava
Blažková, Ing. arch. Hana Lisová, Josef Pech, Vlastimil Nečada
Omluveni: nikdo
Předsedající: Martínek Pavel – stávající starosta městyse
10 občanů
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Složení slibu, schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou zastupitelé dlouhodobě uvolněni
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty(ů)
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
6. Jmenování zástupce městyse v mikroregionech a sdruženích
7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
8. Diskuse
9. Závěr
I. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zahájil předsedající v 19,00 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
Nečadu a Mgr. Matějů.
II. Složení slibu, schválení programu
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)
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem programu zasedání dle pozvánky. Návrh
programu byl schválen. (11/0/0)
III. Volba starosty a místostarosty
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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
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 navrženi a pokud bude návrh přijat o jiných návrzích se již hlasovat
nebude.
d) Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci starosty. Ing. Vopálenský
navrhl zvolit do funkce starosty městyse pana Martínka. Jiné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo městyse zvolilo do funkce starosty pana Martínka. (10/0/1) Po zvolení převzal
vedení zasedání nově zvolený starosta (dále uváděn jako „předsedající“)
e) Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci místostarosty. Pan Novák
navrhl zvolit do funkce místostarosty městyse Ing. Vopálenského. Jiné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo městyse zvolilo do funkce místostarosty Ing. Vopálenského. (10/0/1)
IV. 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.
(11/0/0)
b) Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Připomněl, že se musí jednat o zastupitele. Předsedající navrhl na tuto funkci pana Nováka.
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. Předsedající navrhl na tuto funkci pana Šnicera.
Jiné návrhy nebyly podány. Návrh byl schválen. (10/0/1)
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). Předsedající navrhl na funkci členů finančního výboru Ing. arch.
Lisovou a MVDr. Vondráka. Jiné návrhy nebyly podány. Návrh byl schválen. (9/0/2)
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. Předsedající
navrhl na funkci členů kontrolního výboru MUDr. Petrovou a paní Blažkovou. Jiné návrhy
nebyly podány. Návrh byl schválen. (9/0/2)
V. 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 dohodnuto neschvalovat poskytování odměn.
VI. 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 obce. Jiné návrhy nebyly podány. Návrh

Stránka 3 z 4

byl schválen. (11/0/0) Starosta městyse informoval, že v současné době je městys členem
Mikroregionu Třešťsko a Sdružení mikroregionu Pelhřimov. Také je zřizovatelem Sdružení
dobrovolných hasičů a je členem občanského sdružení Internet Nový Rychnov a Společenství
vlastníků bytů v Novém Rychnově č. p. 252. O fungování těchto organizací je pravidelně
městys informován na řádných zasedáních těchto organizací.
VII. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
Předsedající předložil návrh nového jednacího řádu zastupitelstva – příloha č. 2. Návrh
dostali zastupitelé s předstihem v podkladech. K návrhu nebyly podány připomínky a
doplňující návrhy. Jednací řád byl schválen. (11/0/0) Starosta doplnil, že jednací řád kopíruje
ustanovení zákona o obcích a upravuje podrobně průběh zasedání zastupitelstva. Jednací řád
bude zveřejněn na internetových stránkách a vždy bude při zasedání zastupitelstva
k nahlédnutí u předsedajícího.
VIII. Interpelace a diskuse
a)
Paní Hlaváčková požádala o opravu veřejného osvětlení na křižovatce Čejkov – Horní
Cerekev. Starosta přislíbil nápravu v nejbližší době při pravidelném termínu údržby osvětlení.
b)
Paní Matějů poděkovala všem voličům za obdržené hlasy pro kandidátku „Sdružení
obcí“. Přislíbila maximální snahu nových zastupitelů o dodržení zásad, které si předsevzali.
Vyjádřila přesvědčení, že občané budou chápat, že je lepší pečlivěji plánovat, než ukvapeně
jednat.
c)
Pan Rásocha popřál nových zastupitelům mnoho zdaru a trpělivosti při výkonu funkcí
a požádal, aby byla zajištěna obsluha informační tabule v Sázavě, protože nebyl zvolen žádný
kandidát ze Sázavy. Pan Malát přislíbil, že úřad toto v tomto volebním období zajistí.
XVIII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 18,30. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
Usnesení č. 01/01/10 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo program 1. zasedání zastupitelstva městyse v rozsahu dle
pozvánky. (11 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/01/10 k bodu 3a:
Zastupitelstvo městyse schválilo zvolení jednoho místostarosty městyse. (11 pro – hlasováno
veřejně)
Usnesení č. 03/01/10 k bodu 3b:
Zastupitelstvo městyse schválilo, že pro výkon funkce bude dlouhodobě uvolněn pouze
zvolený starosta městyse. (11 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 04/01/10 k bodu 3d:
Zastupitelstvo městyse zvolilo starostou městyse pana Pavla Martínka. (10 pro, 1 se zdržel –
hlasováno veřejně)
Usnesení č. 05/01/10 k bodu 3e:
Zastupitelstvo městyse zvolilo místostarostou městyse Ing. Milana Vopálenského. (10 pro, 1
se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 06/01/10 k bodu 4a:
Zastupitelstvo městyse zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
(11 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 07/01/10 k bodu 4b:
Zastupitelstvo městyse zvolilo předsedou finančního výboru pana Radka Nováka. (10 pro, 1
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se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 08/01/10 k bodu 4c:
Zastupitelstvo městyse zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jaroslava Šnicera. (10 pro,
1 se zdržel – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 09/01/10 k bodu 4d:
Zastupitelstvo městyse zvolilo členy finančního výboru Ing. arch. Hanu Lisovou a MVDr.
Petra Vondráka. (9 pro, 2 se zdrželi – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 10/01/10 k bodu 4e:
Zastupitelstvo městyse zvolilo členy kontrolního výboru MUDr. Michaelu Petrovou a paní
Jaroslavu Blažkovou. (9 pro, 2 se zdrželi – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 11/01/10 k bodu 6:
Zastupitelstvo městyse určilo zástupcem městyse v mikroregionech a sdruženích, jejichž je
městys členem, starostu městyse Pavla Martínka. (11 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 12/01/10 k bodu 7:
Zastupitelstvo městyse schválilo jednací řád zastupitelstva dle přílohy č. 2. (11 pro –
hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 4. listopaduí 2010 zapsal: Malát Jan…………..........................……..
Ověřili: dne ………………….

Mgr. Růžena Matějů……..………….........……..……….

dne ………………….

Vlastimil Nečada……..….……...…..……………….…..
Starosta městyse……………..……........………………

