Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 29. 8. 2018 od 16:00 h v zasedací místnosti MěÚ v Nové Roli, Chodovská 236
**********************************************************************
Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni: Ing. Libor Škarda (služební cesta)
34/01 – Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program svého 34. zasedání takto:
1/ Zahájení a organizační záležitosti

2/ Projekt Regenerace sídliště Nová Role – II. etapa
3/ Přijetí dotace na údržbu kostela sv. Michaela v Nové Roli
Program schválen 10 hlasy.
2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda – Petra Krbcová; členové – Milena Tichá, PaedDr. Miluše Dušková.

Zvoleni 10 hlasy.

3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Marcela Dubová, Jitka Vávrová.

Schváleno 10 hlasy.

4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 33. zasedání ze dne 1. 8. 2018 bez připomínek

Usnesení schváleno 10 hlasy.

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
34/02 – Projekt Regenerace sídliště Nová Role – II. etapa
ZMě schvaluje Projekt Regenerace sídliště Nová Role – II. etapa a podání žádosti o dotaci na tento
projekt.

Usnesení schváleno 10 hlasy.

34/03 – Přijetí dotace na údržbu kostela sv. Michaela v Nové Roli
ZMě schvaluje přijetí dotace od Karlovarského kraje ve výši Kč=200 000,- na realizaci projektu Nová
Role – kostel sv. Michaela – zabezpečení proti devastaci vlhkostí – odvětrávací systém obvodové zdi,
revize okapového pásu a současně schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2018 na Kč =200 000,--.
Zvyšují se příjmy, položka 4222 – investiční transfer od kraje.
Zvyšují se kapitálové výdaje § 3326, položka 6121 – péče o místní památky, technické zhodnocení
budovy kostela, realizace projektu Nová Role – kostel sv. Michaela – zabezpečení proti devastaci
vlhkostí – odvětrávací systém obvodové zdi, revize okapového pásu.
Do Přílohy č. 2 k rozpočtu města investiční akce města se tak zavádí nová investiční akce města.

Usnesení schváleno 10 hlasy.
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Diskuse:

34/02) Místostarosta Jan Lichnovský vznesl dotaz k dodržování Strategického plánu rozvoje města –
hřiště za garážemi ve Svobodově ulici podél trati navržené v předloženém Projektu Regenerace
sídliště Nová Role – II. etapa se mu jeví jako kontraproduktivní vůči Strategickému plánu města,
neboť ve Strategickém plánu je navrženo budovat sportoviště v současném areálu sportovišť u
fotbalových hřišť, tenisových kurtů, sportovní haly, autokempu a rybníku.
Starostka odpověděla, že měla zaznít tato připomínka již dříve. Místostarosta odpověděl, že jeho
připomínka zazněla na radě města. Starostka oponovala, že měl být o tomto nějaký konkrétní výstup
např. usnesení. Dále starostka uvedla, že se akce ve Svobodově ulici, tak je navržena v projektu,
nemusí vůbec realizovat, z dotace se může čerpat hlavně financování realizace parkoviště u trati.
Zastupitel Jiří Vrchlavský se dotázal na termín realizace akce a čerpání prostředků z případné dotace,
zda je reálné akci vůbec stihnout.
Mgr. Luboš Pastor – investiční referent odpověděl, že do 31. 12. 2019 bude možné čerpat tyto
dotační prostředky vyhlášené výzvou v srpnu 2018.
Jiří Vrchlavský dále oponoval, že dotace 40 % od státu městu za to příliš nestojí, aby akce byla takto
honem schválená, lépe je akci v klidu připravit a realizovat třeba bez dotace. Vyslovil i obavy, na
základě soutěžených investičních akcí města v roce 2018, zda se vůbec nějaká firma přihlásí do
soutěže.
Mgr. Luboš Pastor odpověděl, že výše dotace je 50 % a ne 40, akci budeme soutěžit již letos na
podzim a můžeme ji tedy plně připravit do rozpočtu města na příští rok realizaci.
Diskuze různé:
Zastupitelka Marcela Dubová pochválila schvalovaný Projekt Regenerace sídliště Nová Role – II.
etapa, je přehledný a srozumitelný i pro laiky.
Starostka informovala, že projekt a žádost o dotaci zpracovává odborná firma.
Zastupitel Vít Cibuzar informoval přítomné, že z návsi v Mezirolí nebyla odvezena všechna navezená
nevhodná výplňová zemina.
Mgr. Luboš Pastor osvětlit, že se zemina odvozila plně, pár míst se bude odkopávat ručně z důvodu,
aby nedošlo k sesuvu navezeného materiálu – zejména v místě pod plotem.
Starostka informovala, že se včera tj. 28. 8. odebralo 20 kontrolních vzorků, příští týden budeme znát
první výsledky. Není třeba žádné hysterie, ke kontaminaci spodních vod a okolní půdy nemohlo dojít.
TDI přesně ví, kolik materiálu a kam bylo navezeno, kontroluje dodržování odvozu navezeného
materiálu. Pod dětskými hracími prvky bude kačírek, zbytek plochy bude zatravněný, pod lavičkami
bude též tráva. Problémem bude Májka, aby přes koruny stromů šla stavět. Pan Martin Bíkl za hasiče
je v kontaktu s investičním referentem ve věci zabetonování trubky do země na stavbu Májky. Nová
zeleň je objednána. Od odborníka na dendrologii je stanoven postup k ošetření stávajících stromů.
Jednání 34. zasedání ZMě ukončeno v 16.32 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 29. 8. 2018.
V Nové Roli dne 29. 8. 2018.
Ověřovatelé zápisu:
………………………

…………………

Marcela Dubová

Jitka Vávrová

……………………
Jitka Pokorná-starostka města
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