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Zápis z II. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 30. listopadu 2010
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Pavel Martínek, Radek Novák, MVDr. Petr Vondrák (příchod 18.25 –
bod IV.), Mgr. Růžena Matějů, Jaroslav Šnicer, Jaroslava Blažková, Ing. arch. Hana Lisová,
Josef Pech, Vlastimil Nečada
Omluveni: Ing. Milan Vopálenský, MUDr. Michaela Petrová
Předsedající: Martínek Pavel – starosta městyse
2 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření městyse
3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích
4. Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2010
5. Pronájem pozemku p. č. 2144/2 v Novém Rychnově
6. Interpelace a diskuse
7. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 18,00 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
Nováka a paní Blažkovou. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle návrhu, starosta
pouze upřesnil, že místo plánovaných 2 vyhlášek bude projednávána jen jedna. (8/0/0)
II. Hospodaření městyse
Starosta městyse informoval zastupitele o aktuálním hospodaření městyse. V listopadu
bylo započato se štěpkováním přebytečné dřevní hmoty, byly provedeny pravidelné práce na
údržbě kanalizační sítě (čištění) a kontrola stavu vodovodů před zimním obdobím, průběžně
je prováděna údržba strojů a techniky městyse. Bylo provedeno vyčištění pozemku p. č.
1406/2 v Novém Rychnově, který je určen jako stavební parcela pro pana Cirhana. Ve školní
jídelna bude nutné opravit vodovodní potrubí, oprava je již zadána. Starosta dále podal
informace k zajištění zimní údržby chodníků a komunikací, která je zajištěna vlastními
zaměstnanci a dodavatelsky panem Rásochou a panem Pohanem. Dále informoval zastupitele
o provedené namátkové kontrole pohybu psů, spojené s jejich případným odchytem.
Vzhledem k neustálým stížnostem občanů na volně pobíhající psy budou tyto namátkové
kontroly probíhat i nadále.
III. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích
Starosta městyse předložil návrh nové vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2010 (viz
příloha č. 1). Tuto vyhlášku je nutné schválit tak, aby začala platit od 1. 1. 2011. Důvodem je
nabytí platnosti nového daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.), který ruší dosavadní zákon o
správě daní a poplatků. Výše ani úlevy od poplatků se nemění. Ing. arch. Lisová se dotázala
na podrobnosti k poplatku za vyhrazené parkovací místo. Pan Malát uvedl, že tento poplatek
je placen za parkovací místo, které úřad může jednotlivým žadatelům zajistit na jejich žádost,
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do současné doby tohoto nikdo nevyužil. Ing. arch. Lisová se dále dotázala na úpravu vybírání
poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s délkou záboru. Pan Malát uvedl, že
v případě, kdy je jasné, že užívání nebude delší 2 dnů, vybírá se poplatek předem, naopak
v případě, že je veřejné prostranství „zabráno“ po delší dobu, která není přesně známa,
vyměřuje se poplatek až následně podle doby „záboru“. Návrh obecně závazné vyhlášky č.
2/2010 byl schválen. (8/0/0)
IV. Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2010
Starosta městyse předložil návrh složení inventarizačních komisí a harmonogram
provedení inventarizace majetku a závazků městyse k 31. 12. 2010 (viz příloha č. 2). Jako
každým rokem je městys povinen zkontrolovat stav svého majetku a svých závazků. Uvedl, že
přesné pokyny pro předsedy inventarizačních komisí budou předány spolu se soupisy
majetku, zřejmě koncem roku 2010. Podklady připravuje pan Malát, komise bude při kontrole
spolupracovat s odpovědnými osobami za hospodaření s majetkem. Návrh složení
inventarizačních komisí a harmonogram inventarizace byl schválen. (9/0/0)
V. Pronájem pozemku p. č. 2144/2 v Novém Rychnově
Starosta městyse předložil návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 2144/2
v Novém Rychnově. Uvedl, že se jedná o pozemek pod komunikací u DUP (vjezd k č. p.
109). Na minulých zasedáních zastupitelstvo schválilo odkoupení tohoto pozemku od státu,
aby bylo možné požádat o odkoupení, je nutné mít nejdříve pozemek v užívání. Za toto je
městys povinen zaplatit nájemné za dobu užívání. Návrh nájemní smlouvy byl schválen.
(9/0/0)
VI. Interpelace a diskuse
a) Starosta městyse podal informace o aktuálním průběhu v jednání o umístění úložiště
jaderných odpadů v lokalitě Rohozná. Jde o dlouhodobý proces hledání vhodné lokality a
městys v této věci spolupracuje s občanskými ekologickými sdruženími a okolními obcemi.
V současné době dochází ke zřízení pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti
ustavené s cílem posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné
úložiště s respektováním zájmů veřejnosti. Těchto jednání se však městys s ostatními obcemi
odmítly zúčastnit, protože noví zastupitelé nemají dosud ve věci jednání o úložišti dostatek
informací a celou problematiku by si měli prostudovat a poté rozhodnout o dalším postupu.
Připomněl závazek minulého zastupitelstva, kdy bylo odsouhlaseno činit veškeré možné
kroky k zabránění umístění hlubinného úložiště v lokalitě Rohozná. Poukázal na skutečnost,
že na jednání pracovní skupiny údajně jednal za celou lokalitu pan Jirsa, i když nemá od
našeho městyse zmocnění. Dále uvedl, že ze strany vlády a SÚRAO nebyly předloženy
konkrétní podmínky průzkumu a konkrétní návrhy na finanční kompenzace. Toto starosta
neustále připomínkuje. Je nutné mít jasné záruky vlády za případné způsobené škody při
provádění vrtů, zvláště pak záruku za zachování kvality pitné vody. Na příští zasedání
zastupitelstva starosta předloží návrh usnesení ve věci jmenování zástupce městyse do
pracovní skupiny pro dialog. MVDr. Vondrák vyjádřil přesvědčení, že je vhodné ze strany
městyse vědět co nejvíce informací o připravovaných krocích vlády a mělo by se jednat tak,
aby městys nebyl z projednávání tiše odstaven a nedostal poté žádné záruky ani finanční
kompenzace.
VII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta městyse v 19,15. Poděkoval všem za účast a za
návrhy a podněty.
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Usnesení č. 01/02/10 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místních
poplatcích dle přílohy č. 1 k zápisu. (8 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/02/10 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo složení inventarizačních komisí a harmonogram provedení
inventarizace majetku a závazků městyse k 31. 12. 2010. (9 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/02/10 k bodu 5:
Zastupitelstvo městyse schválilo pronájem pozemku p. č. 2144/2 o výměře 177 m2
v katastrálním území Nový Rychnov od České republiky v rozsahu nájemní smlouvy dle
přílohy č. 2 k zápisu. (9 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 1. prosince 2010 zapsal: Malát Jan…………..........................……….
Ověřili: dne ………………….

Radek Novák……….…..………….........……..…………

dne ………………….

Jaroslava Blažková…..….……...…..……………….……
Starosta městyse……………..……........…………………

