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Zápis z XXX. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 05. října 2017
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Iva Reichová, Vlastimil Florian, Mgr. Ondřej Kratochvíl, Jaroslav
Benda
Omluveni: Ing. Milan Vopálenský, Jiří Holan DiS.
Předsedající: Iva Reichová – starostka městyse
Hosté: 3 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Nákup pozemků p. č. 1395/24 a 1395/26 k. ú. Nový Rychnov
3. Pořízení stolů a židlí do obecní restaurace
4. Rozpočtové opatření č. 12
5. Interpelace a diskuse
6. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájila starostka městyse v 18,00 přivítáním přítomných zastupitelů a hostů,
poté provedla kontrolu prezenční listiny, konstatovala, že zastupitelstvo městyse je
usnášeníschopné a že bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Zapisovatelem
předsedající určila pana Maláta. Ověřovateli zápisu předsedající určila pana Floriana a pana
Kratochvíla. Starostka městyse navrhla doplnění programu zasedání o bod č. 3 „Pořízení stolů
a židlí do obecní restaurace“. Program zasedání byl schválen v rozsahu dle pozvánky a
navrženého doplnění. (4/0/0)
II. Nákup pozemků p. č. 1395/24 a 1395/26 k. ú. Nový Rychnov
Starostka městyse navrhla odkoupit pozemky p. č. 1395/24 a 1395/26 v k. ú. Nový
Rychnov od paní Bláhové za kupní cenu ve výši 60,- Kč/m2. Veškeré související náklady
s odkoupením bude hradit městys. Celkem se jedná o 1 054 440,- Kč. Jedná se o pozemky,
které jsou v územním plánu městyse zahrnuty jako budoucí stavební pozemky. Návrh byl
schválen. (4/0/0)
III. Pořízení stolů a židlí do obecní restaurace
Starostka městyse předložila žádost pana Karpíška o pořízení nových stolů a židlí do
obecní restaurace. Celkem se jedná o majetek v hodnotě 48 050,- Kč. Navrhla žádost schválit.
Návrh byl schválen. (4/0/0)
IV. Rozpočtové opatření č. 12
Starostka městyse navrhla schválit rozpočtové opatření č. 12 v rozpočtu městyse na rok
2017, které obsahuje tyto položky (viz příloha č. 1): odkoupení pozemků od paní Bláhové –
1 064 440,- Kč, pořízení stolů a židlí do obecní restaurace 48 050,- Kč. Výdaje jsou kryty
rozpočtovou rezervou. Návrh byl schválen. (4/0/0)
V. Interpelace a diskuze
a)
Pan Florian poděkoval za úpravu prostranství pod školou v areálu Koubkovny a za
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dobrou údržbu obcí. Řekl, že je to znát, že údržba se výrazně zlepšila. Dále poděkoval za
vyspravení komunikace mezi Čejkovem a Sázavou. Požádal o dodání škrabané asfaltové drti
na opravu komunikace do Trsov.
b)
Paní Hernová se dotázala, jaký bude další postup s pozemky na stavební parcely a jaký
bude časový horizont. Starostka městyse řekla, že je ráda, že došlo k dohodě s paní Bláhovou
a prodej pozemků se konečně uskuteční. Dále bude nutné vykoupit i další pozemky od pana
Martínka. Změna č. 2 územního plánu, která již s budoucími parcelami počítá, bude
dokončena v druhé polovině roku 2018. Již nyní se však rozbíhá jednání se společností E.ON
ohledně přeložení stávající trafostanice od hřiště do nové trafostanice. Také E.ON musí vše
dopředu projektovat a projednat. Výhodou je, že se městys bude spolupodílet, nikoli vše
hradit ze svého. I proto je nutné mít pozemky již dopředu vykoupeny. Samotné práce na
stavebních parcelách zřejmě začnou až v roce 2019.
VI. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončila starostka městyse v 18,25. Poděkovala všem za účast a
příspěvky na jednání.
Usnesení č. 01/30/17 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo odkoupení pozemků p. č. 1395/24 a 1395/26 v katastrálním
území Nový Rychnov do majetku městyse od paní Bláhové za kupní cenu ve výši 60,- Kč/m2
a úhradu všech nákladů s odkoupením souvisejících. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/30/17 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo pořízení stolů a židlí do obecní restaurace za celkovou
pořizovací cenu ve výši 48 050,- Kč. Majetek bude součástí pronajatých nebytových prostor.
(4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 03/30/17 k bodu 4:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 12 v rozpočtu městyse na rok 2017
dle přílohy č. 1. (4 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 11. října 2017 zapsal: Malát Jan………………………………...……
Ověřili: dne ………………….

Vlastimil Florian…....…………………………………....

dne ………………….

Mgr. Ondřej Kratochvíl....…..……………….…………..
Starosta městyse……………..………........………………

