Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 08. 04. 2019 od 17:00 h v přednáškovém sále městské knihovny v Nové Roli,
Chodovská 236
**********************************************************************
Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni: RSDr. Ladislav Cinegr – nemoc; Jan Kvapil – zahraniční dovolená; Jiří Sýkora na zasedání
nepřítomen od 17:35 od bodu 5/06-1) do 17:40 do bodu 5/07-2), kde již hlasoval
Neomluven: Tomáš Pavlíček
5/01 – Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program svého 5. zasedání takto:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Zahájení a organizační záležitosti
Kontrola plnění usnesení
Převody nemovitostí
Finanční záležitosti
Jednání výborů zastupitelstva města
Změna OZV č. 2/2017
Organizační záležitosti
Souhlas s nominací Města Nová Role v Radě Svazu měst a obcí
Různé

Program schválen 12 hlasy.

2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda – MUDr. Hana Nesybová; členové – Ing. Libor Škarda, Ing. Václav Bechiňský

Zvoleni 11 hlasy, 1 se zdržel (Ing. L. Škarda).

3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Petru Krbcovou a PaedDr. Miluši Duškovou.

Schváleno 12 hlasy.

4) USNESENÍ: ZMě bere na vědomí námitky zastupitelky Mileny Tiché a zastupitele Mgr. Luboše
Pastora proti znění zápisu ze 4. zasedání ZMě ze dne 13. 2. 2019, a to konkrétně:
1) k hlasování usn. č. 4/04-2), kde bylo chybně uvedeno, že se Milena Tichá zdržela hlasování a Mgr.
Luboše Pastor byl pro. Správně je, že Milena Tichá byla PRO a Mgr. Luboš Pastor se ZDRŽEL
HLASOVÁNÍ. Usnesení tedy schváleno 12 hlasy, 1 proti (D. Niedermertl), 2 se zdrželi (Mgr. L. Slíž,
Mgr. L. Pastor);
2) k hlasování usn. č. 4/06-2), kde bylo chybně uvedeno, že Milena Tichá hlasovala proti. Správně je,
že byla PRO. Usnesení tedy schváleno 12 hlasy, 2 proti, 1 se zdržel;
3) k záznamu diskuse u bodu č. 4/04-2), kdy v diskusi není uvedeno, že zastupitel Mgr. Luboš Pastor

vznesl dotaz na to, zda je verze rozpočtu, která byla předložena ke schválení, verzí ze dne 7. 2. 2019,
která byla doporučena ke schválení radou města na jejím jednání dne 6. 2. 2019.
Toto usnesení bude vloženo jako příloha k výše uvedenému zápisu.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

5/02 – Kontrola Plnění usnesení
ZMě provedlo kontrolu plnění svých usnesení takto:
Usn. 17/03–1) (r. 2013) ve znění usn. ZMě č. 18/03–1) ze dne 12. 10. 2016 – převod pozemků do
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vlastnictví města pro sportovní areál v Mezirolí trvá, realizace žádosti na SPÚ byla pozastavena. SPÚ
poukázal na nesoulad mezi textovou a grafickou částí dotčených ploch v novém územním plánu
města. Dle písemného vyjádření pořizovatele (MMKV) a projektanta (Ing. Arch. Martínek) je závazná
textová část. SPÚ, dle své interní metodiky, s převodem vyčká na změnu ÚP;
Usn. 04/06-1) ZMě ukládá RMě zajistit realizaci výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce
veřejného osvětlení na území města v „aktivitě 1A Opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení“ v rámci PROGRAMU EFEKT vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
na období let 2017-2021. Na tento projekt podalo město žádost o dotaci a tato byla ze strany MPO
schválena.
ZMě mění toto své usnesení takto:
Po prostudování všech materiálů k Programu EFEKT ZMě schvaluje nepřijetí dotace městem od
MPO z důvodu nekoncepčnosti celého projektu a ukládá RMě zajistit celkovou koncepci obnovy a
provozu veřejného osvětlení ve městě.
Termín do 31. 7. 2019.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

USNESENÍ: ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu plnění usnesení.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
5/03 – Převody nemovitostí
1) ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 136/3, oddělené
geometrickým plánem č. 1245-229/2018 jako díl „a“ o výměře 1 m2, a části pozemku p. č. 136/9,
oddělené tímtéž geometrickým plánem jako díl „b“ o výměře 3 m2, vše v k. ú. Nová Role, obec
Nová Role, v souladu s Úplným zněním pravidel prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně
bytových a nebytových jednotek v majetku města ve prospěch žadatelky osobní údaje jsou

v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí
v zápisu na městském úřadu. Požadované části pozemků sousedí s pozemkem žadatele. Cena pro

prodej pozemků je stanovena na 1,- Kč + 21 % DPH, jelikož žadatelce vznikla nutnost posunout
stavbu garáže z důvodu nepřesných údajů v katastrální mapě, kdy na pozemku, který od města
žadatelka získala v roce 2018, leží stavba hráze vodního toku v majetku Povodí Ohře s. p., Karlovy
Vary.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

2) ZMě
1) schvaluje nabídku Českých drah, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222,110 15 Praha 1, IČO
709984226, ke koupi pozemkové parcely p.č. 1630/9 v k. ú. Nová Role o výměře 2 084 m2,
za navrženou kupní cenu 1 369 000,-- Kč + DPH.
2) souhlasí s podmínkou prodeje ze strany Českých drah, a.s. tj. uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi kupujícím a Správou železniční dopravní cesty, s.o. na
zřízení věcného břemene.
3) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 na Kč =1 657 000,-- nákup pozemku od ČD
- zvyšují se kapitálové výdaje nákup pozemku § 3639
- snižují se kapitálové výdaje nespecifikovaná kapitálová rezerva § 6409

Usnesení schváleno 12 hlasy.
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5/04 – Finanční záležitosti
1) ZMě schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 na částku Kč =144 082,-- přijatý finanční investiční
příspěvek.
Zvyšují se kapitálové příjmy, § 2212 – přijatý finanční příspěvek od právnické osoby na pořízení DHM.
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 6409 – nespecifikované kapitálové rezervy.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

2) ZMě schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 na částku Kč =500 000,-- přesun fin. prostředků
na opravu spojovacího chodníku ve Svobodově ul.
Snižují se kapitálové výdaje, § 2219 – org. 21327 II. etapa regenerace panelákových sídlišť ulice
Svobodova, Tovární, Nádražní – dokončení z r. 2018
Zvyšují se běžné výdaje, § 2219 – oprava spojovacího chodníku ve Svobodově ul. směrem k
železniční trati.
Současně se mění Příloha č. 2 Plán IA na rok 2019 a Příloha č. 3 významné opravy roku 2019 jako
závazné ukazatele rozpočtu města.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel (Mgr. L. Pastor).

3) ZMě schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 na částku Kč =550 000,-- přesun fin. prostředků z
rezervy na nákup vozidla SENIOREXPRES a pověřuje radu města výběrem vhodného vozidla
Snižují se kapitálové výdaje, § 6409 – nespecifikovaná kapitálová rezerva
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 4351 – nákup osobního automobilu pro službu Seniorexpres
Současně se mění Příloha č. 2 Plán IA na rok 2019 jako závazný ukazatel rozpočtu města.

Usnesení schváleno 9 hlasy, 3 se zdrželi (Mgr. L. Pastor, D. Niedermertl, Mgr. L. Slíž).

4) ZMě schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost sportovních spolků v roce
2019 působících v Nové Roli z rozpočtu města v souladu s Pravidly města takto:
- Tělovýchovná jednota Nová Role ve výši
Kč =294 000,-- Fotbalový klub Nová Role ve výši
Kč =503 000,-- Tenisový klub Nová Role ve výši
Kč =107 000,-O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v Pravidlech.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel (Ing. L. Škarda).

5) ZMě
a) schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací sportovním spolkům na údržbu jejich majetku
v roce 2019 působících v Nové Roli z rozpočtu města takto:
- Fotbalový klub Nová Role, z. s. - rekonstrukce sprch
v šatnách
Kč = 100 000,-- Fotbalový klub Nová Role, z. s. - projektová dokumentace
– hřiště s umělou trávou, budova skladu a kanceláře Kč = 100 000,-- Tenisový klub Nová Role, z. s. - plot severní strana,
vodní stanice na kropení plochy, motorový válec,
nahrávací stroj na trénink dětí a mládeže
Kč = 200 000,--;
§ 3419
O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v Pravidlech.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

b) ZMě schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace sportovnímu spolku Tělovýchovná jednota
Nová Role, z. s. plně na hodiny tréninků spolků působících ve městě a dále na sportovní
aktivity široké veřejnosti ve výši nad Kč =400,--/h v hale TJ v celkové částce
Kč =200 000,--;
§ 3419
O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v Pravidlech.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel (Ing. L. Škarda).
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c) ZMě schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost spolků v roce 2019
působících v Nové Roli z rozpočtu města v souladu s Pravidly města takto:
- Sbor dobrovolných hasičů Nová Role, z. s.
Kč = 100 000,--;
§ 5512
O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v Pravidlech.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

d) ZMě schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města takto:
- Tělovýchovná jednota Nová Role, z. s. - veřejné
sociální zázemí v areálu TJ u rybníka
Kč = 1 000 000,-- Fotbalový klub Nová Role, z. s. - rekonstrukce kotelny
a plynofikace areálu
Kč = 205 000,-- Technická služba Nová Role, s.r.o. – nákup
vozidla a komunální techniky
Kč = 2 500 000,--;
§ 3419
O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel (Ing. L. Škarda).

6) ZMě
a) potvrzuje své usn. č. 11/02-2) ze dne 27. 1. 2016 a schvaluje finanční spoluúčast
Města Nová Role na akci „Rekonstrukce sportovní haly“, žadatele TJ NR,
z. s. IČ 47696001, se sídlem Chodovská 128, 362 25 Nová Role, financovanou v rámci výzvy
V3 Sport, investice 2019/2020 MŠMT v souladu s Programem 133D531 Podpora materiálně
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ a to tak, že podíl Města Nová Role bude činit v roce
2019 -2020 maximálně Kč 2,5 mil. z celkových investičních nákladů akce.
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 na částku Kč =2 500 000,-- přesun fin. prostředků z
rezervy jako investiční dotace pro TJ NR, z. s. – spoluúčast města
Snižují se kapitálové výdaje, § 6409 – nespecifikovaná kapitálová rezerva
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 3419 – poskytnutí investičního transferu pro TJ NR jako
finanční spoluúčast města k dotaci od MŠMT na rekonstrukci haly.
Současně se mění Příloha č. 2 Plán IA na rok 2019 jako závazný ukazatel rozpočtu města.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel (Ing. L. Škarda).
5/05 – Jednání výborů zastupitelstva města
1) ZMě
a) bere na vědomí zápisy OV Mezirolí č. 1 – 5.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

b) bere na vědomí zápis OV Jimlíkov č. 1.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

c) bere na vědomí zápis Kontrolního výboru č. 3 ze dne 25. 3. 2019 a ukládá kontrolnímu
výboru, aby provedlo kontrolu plnění a vyúčtování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace č. 9/2015 na zajištění dokončení stavby malého sálu sportovní haly.

Usnesení schváleno 12 hlasy.
5/06 – Změna OZV č. 2/2017

1) ZMě schvaluje udělení výjimky z OZV č. 2/2017 – úpravu doby nočního klidu při venkovní
hudební produkci na základě žádosti osobní údaje jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu v době konání
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jeho svatby dne 22. 6. 2019 v areálu Beach Campu Nová Role do 24 hodin.

Usnesení schváleno 10 hlasy, 1 se zdržel (P. Krbcová); J. Sýkora opustil sál při
projednávání tohoto bodu, tudíž nehlasoval.
5/07 – Organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje termíny řádných jednání Zastupitelstva města Nová Role takto: 22. 5., 19. 6.,
11. 9., 6. 11., 18. 12. 2019.

Usnesení schváleno 11 hlasy.

2) ZMě schvaluje Pravidla města Nová Role pro provozování služby SENIOREXPRES v Nové Roli
s účinností od 1. 7. 2019 v předloženém znění.

Usnesení schváleno 9 hlasy, 3 se zdrželi (Mgr. L. Pastor, Mgr. L. Slíž, D. Niedermertl).
5/08 – Souhlas s nominací Města Nová Role v Radě Svazu měst a obcí
1) ZMě souhlasí s nominací Města Nová Role v Radě Svazu měst a obcí.

Usnesení schváleno 12 hlasy.
5/09 – Různé
Bez usnesení.
Diskuse:

Podrobnější diskuse je k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu.
Jednání 5. zasedání ZMě ukončeno v 19.05 h, zapsala Marie Ngoová dne 8. 4. 2019.
V Nové Roli dne 8. 4. 2019.

Ověřovatelé zápisu:

……………………………
PaedDr. Miluše Dušková

…………………
Petra Krbcová

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