2. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konané dne 20. prosince 2010 od 17:00 hodin v sále kulturního domu v Nové Roli
*****************************************************************************
2/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu
Omluveni: MUDr. Hana Nesybová
1) ZMě schvaluje program svého 2. zasedání takto:
1) Zahájení a organizační záleţitosti
2) Sloţení slibu člena ZMě
3) Kontrola plnění usnesení ZMě
4) Volba členů výborů ZMě
5) Ostatní personální záleţitosti
6) Převody nemovitostí
7) Finanční záleţitosti
8) Změna Územního plánu města Nová Role č. 4
9) Obecně závazné vyhlášky města
10) Různé
Program schválen 14 hlasy
2) ZMě zvolilo volební a návrhovou komisi jako jednu společnou komisi pro zajištění voleb do
výborů ZMě a předkládání návrhů usnesení, a to ve sloţení:
předseda – Ing. Jaroslav Šimek
členové – RSDr. Ladislav Cinegr a Josef Škarda
Zvoleni 12 hlasy, 2 se zdrželi
3) ZMě určilo ověřovatele zápisu: Alţběta Schmiedová a Marcela Dubová
Schváleno 14 hlasy
4) USNESENÍ: ZMě schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva města Nová Role ve znění, jak
byl předloţený návrh doplněn v průběhu jednání a jak je přiloţeno k tomuto zápisu
Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 proti
5) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého ustavujícího zasedání ze dne 11.11.2010 bez
připomínek
Usnesení schváleno 14 hlasy
2/02 – Složení slibu člena ZMě
USNESENÍ: ZMě bere na vědomí sloţení slibu členem Zastupitelstva města Nová Role panem
Lubomírem Snopkem (mandát člena ZMě získal jako náhradník dnem 23.11.2010 dle zápisu
výsledku voleb ze dne 16.10.2010 do zastupitelstva města), a to řádně v souladu s § 69 odst. 2 a
3 zákona o obcích, tj. tak, ţe svůj slib sloţil před ZMě pronesením slova „slibuji“ a potvrzením
sloţení slibu svým podpisem pod text slibu, jak je doloţeno v příloze tohoto zápisu
Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržel
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2/03 Kontrola plnění usnesení ZMě
Usn. 11/06-1), k dořešení vypořádání čerpaných finančních prostředků z Fondu obnovy
přivaděče Vřesová 7.12.2010 podepsána smlouva o poskytnutí podpory se SFŢP ČR, jak bylo
projednáno usnesením rady města č. 2/04-9) ze dne 6.12.2010 – po převodu dotace na účet města
za náklady města spojené se zateplením ZŠ Nová Role realizovaným v roce 2008 budou moci
být vráceny půjčené prostředky zpět do FOPV města
Usn. 12/04-7), ţádost o převod budovy s pozemky od ČD projednávají ČD
Usn. 14/08, zpracování návrhu změny č. 3 ÚPM Nová Role v upraveném rozsahu zadáno
Usn. 16/03-1) převod p.p.č. 870/1 v k.ú. Nová Role na město od PF ČR
Usn. 16/03-4), převod pozemků na město od PFČR v k.ú. Nová Role (zajištění pozemků do
budoucna pro veřejně prospěšnou stavbu přeloţky komunikace)
Usn. 17/07-2) vytvoření názvů ulic v části obce Mezirolí připravováno
Usn. 18/03-8), směnu pozemků v Mezirolí lze realizovat jen za podmínek výmazu zatíţení
pozemku určeného k převodu na město zástavním právem v katastru nemovitostí
Usn. 21/03-3) kupní smlouvy na odkupy pozemků v Mezirolí realizovány
Usn. 22/03-6) příslušné smlouvy na převody pozemků uzavírány, přičemţ na základě ţádosti
pana Pavla Zelenky projednaná směna pozemků připravena nově k jednání v ZMě (rozšíření
směňovaných pozemků), dále bude nově řešeno v rámci bodu 2/06 tohoto zasedání
USNESENÍ: ZMě ruší rozhodnutí dřívějšího ZMě ve věci směny pozemků s p. Pavlem
Zelenkou z Mezirolí, jak bylo zaznamenáno pod usn. ZMě č. 22/03-6) v posledním odsedku
usnesení z 22. Zasedání konaného dne 28.6.2010
O tomto usnesení samostatně hlasováno 14 pro
Usn. 22/06-2) financování přeloţky komunikace vedené po zemědělské půdě do její původní
trasy dle stavu v katastrálních mapách v k.ú. Mezirolí – krytí navrţeno v rozpočtu města r. 2011
Usn. 22/06-3) realizace stavby „Mezirolí–Nová Role–cyklostezka“ – vzhledem k trvale výrazně
zhoršeným klimatickým podmínkám od konce listopadu 2010 bude stavba dokončena v roce
2011. Se Státním fondem dopravní infrastruktury ČR projednáván přesun části nevyčerpané
dotace na realizaci akce do roku 2011, jakmile to klimatické podmínky umoţní
Usn. 22/06-4) realizace likvidace stavby budovy čp. 271 v Nové Roli
Usn. 23/03-1) – 3) kupní smlouvy k převodům pozemků v k.ú. Nová Role realizovány
Usn. 23/03-7) k záměru obce dle tohoto usnesení doručena ţádost zájemce o koupi pozemku o
sníţení ceny prodávaného pozemku o 50%, tj. na 125,-Kč na m2 plochy z důvodu zatíţení
pozemku břemenem vzdušného vedení el. en. a zkultivování pozemku v minulosti vlastními
náklady a úsilím
USNESENÍ: ZMě zamítá předloţenou ţádost zájemce o koupi p.p.č. 305 v k.ú. Mezirolí o
sníţení kupní ceny za pozemek dle připravovaného záměru obce prodeje pozemku, jak bylo
projednáno tímto usn. č. 23/03-7) na 23. zasedání ZMě dne 6.9.2010
O tomto usnesení samostatně hlasováno 14 pro
Usn. 23/05-5) odborné posouzení celé konstrukce střechy bytového domu čp. 280 v Nádraţní
ulici v Nové Roli zadáno
USNESENÍ č. 2/03: ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu plnění usnesení
Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržela

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ A VOLBY
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2/04 Volba členů výborů ZMě
1) ZMě stanovilo, ţe volba členů výborů ZMě proběhne veřejným hlasováním, přičemţ o
jednotlivých návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém budou předkládány. Budou-li
předloţené návrhy v celku přesně odpovídat stanovenému počtu a funkcím v jednotlivých
výborech, lze volit členy výboru, resp. všechny členy výboru včetně jeho předsedy jedním
hlasování jako celek
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě zvolilo jednotlivé členy Finančního výboru ZMě takto:
- předseda Martin Zvěřina, člen RMě
- ostatní členové Josef Škarda a Alţběta Schmiedová (oba členové ZMě), Olga Zámostná
(bytem v Nové Roli, Pod Nádraţím 248, Nová Role) a Věra Doleţalová (bytem Mlýnská 126,
Nová Role)
Zvoleni 9 hlasy, 3 proti, 2 se zdrželi
3) ZMě zvolilo jednotlivé členy Kontrolního výboru ZMě takto:
- předseda Dagmar Schwarzová, členka ZMě
- ostatní členové Ing. Václav Bechiňský a Marcela Dubová (oba členové ZMě), Petr Dolejš ml.
(bytem Rolavská 229, Nová Role) a Jiří Vrchlavský (bytem Jiráskova 175, Nová Role)
Zvoleni 13 hlasy, 1 se zdržel
4) ZMě zvolilo jednotlivé členy Osadního výboru Mezirolí ZMě takto:
- předseda Vít Cibuzar (bytem Mezirolí 120)
- ostatní členové Jana Tintěrová (bytem Mezirolí 22), Ing.Antonín Lapáček (bytem Mezirolí 87),
Jiří Noţka (bytem Mezirolí 126) a Jaroslav Helcl (bytem Mezirolí 63)
Zvoleni 14 hlasy
5) ZMě zvolilo jednotlivé členy Osadního výboru Jimlíkov ZMě takto:
- předseda Miroslav Hejna (bytem Jimlíkov 35)
- ostatní členové Michaela Hejnová (bytem Jimlíkov 35) a Martina Hrabicová (bytem Jimlíkov
17)
Zvoleni 14 hlasy
2/05 Ostatní personální záležitosti
1) ZMě pověřuje místostarostku města zastupováním města ve „Sdruţení Krušné hory – západ“,
kterého je město Nová Role členem
Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržela
2) ZMě pověřuje v souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, členku ZMě PaedDr.
Miluši Duškovou k tomu, aby před ní mohli snoubenci činit prohlášení o uzavření manţelství dle
zákona o rodině (pověření k tzv. funkci oddávajícího)
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informaci o nařízení vlády ze dne 7.12.2010, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a stanovuje v souladu
s tímto nařízením vlády a na základě zákona o obcích výši pravidelných měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města (nevztahuje se na výkon funkce místostarostky města)
s účinností od 1.1.2011 v této skladbě:
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za samotný výkon funkce člena ZMě bez dalších funkcí
=627,-Kč (380,-Kč za výkon funkce + 247,-Kč příplatek dle počtu obyvatel)
+ za výkon funkce člena RMě
=1.568,-Kč,
+ za kaţdý výkon funkce předsedy výboru ZMě nebo komise RMě
=1.235,-Kč,
+ za kaţdý výkon funkce člena výboru ZMě nebo komise RMě
=1.064,-Kč,
tzn., ţe při souběhu více funkcí se sčítají všechny odměny stanovené za konkrétní vykonávané
funkce, jak je výše uvedeno s tím, ţe stanovený příplatek dle počtu obyvatel se započítává pouze
jedenkrát v rámci stanovené základní odměny za výkon funkce člena ZMě
Usnesení schváleno 14 hlasy
4) ZMě schvaluje s účinností od 1.1.2011 nové Zásady pro vyplácení odměn členům výborů a
komisí, kteří nejsou členy ZMě ve znění návrhu, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu
Usnesení schváleno 14 hlasy
2/06 Převody nemovitostí
1) ZMě bere na vědomí předloţenou ţádost pana Jiřího Víchy z Karlových Varů o prodej části
p.p.č. 1182/1 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Nová Role (jedná se pozemek navazující na pozemek
ve vlastnictví ţadatele – p.p.č. 1182/14 s poţadavkem schválení výše kupní ceny 200,-Kč/m2
plochy s ohledem na omezené moţnosti vyuţití pozemku (pozemek neudrţovaný umístěný ve
svahu) a schvaluje zveřejnění záměru obce prodeje pozemku za podmínky prodeje s obecně
stanovenou kupní cenou =480,-Kč/m2 plochy dle dosavadních pravidel ZMě pro danou lokalitu
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje směny pozemků v k.ú. Mezirolí za účelem zajištění území pro realizaci
projektu stavby „Nová Role–Mezirolí, komunikační systém obce Mezirolí, páteřní komunikace“,
a to za sjednanou cenu všech níţe uvedených pozemků pro účely směny ve výši =250,-Kč za m2
plochy takto (specifikace směňovaných pozemků, resp. jejich částí dle zaměření příslušnými GP):
Směna dílu „l“ o výměře 37 m2, jak byl zaměřen a oddělen dle GP č. 520-294f/2009 od
p.p.č. 355/4, dosud ve vlastnictví manţelů Karla a Jitky Mrnuštíkových (trvale bytem
v Karlových Varech – Stará Role, Husova 856/16, PSČ 360 17) za p.p.č. 76/5 o výměře
1.571 m2, jak byla nově zaměřena GP č. 546-133/2010, dosud ve vlastnictví města Nová
Role
Směna dílu „a“ o výměře 429 m2 a dílu „c“ o výměře 36 m2, jak byly oba díly
zaměřením GP odděleny od p.p.č. 826/2, dosud ve vlastnictví pana Pavla Zelenky (nar.
1971, trvale bytem v Nové Roli, Mezirolí 82) za díl „e“ o výměře 465 m2, jak byl
zaměřením GP oddělen od p.p.č. 826/12, dosud ve vlastnictví města Nová Role – to vše
dle zaměření GP č. 554-181/2010
Náklady spojené s převody pozemků jak je výše uvedeno ponese Město Nová Role, daňové
náklady neseny dle zákona
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě schvaluje směnu pozemků zaměřených dle GP č. 913-95/2010 za dále označenou
stavbu (vše v k.ú. Nová Role) tak, ţe tyto označené pozemky pod písmeny:
- „j“ o výměře 25 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/1 a nově přisloučené do st.p.180,
- „e“ o výměře 6 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/3 a nově přisloučené do st.p.180,
- „n“ o výměře 40 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/3 a nově přisloučené do st.p.180,
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„g“ o výměře 0,10 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/21 a nově přisloučené do st.p.180,
„i“ o výměře 0,03 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/3 a přisloučené do nově vytvořené
p.p.č.1049/26,
- „c“ o výměře 52 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/5 a přisloučené do nově vytvořené
p.p.č.1049/26,
- „a“ o výměře 29 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/21 a přisloučené do nově vytvořené
p.p.č.1049/26,
- „d“ o výměře 47 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/3 a přisloučené do nově vytvořené
st.p.č.1396,
- „f“ o výměře 1 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/21 a přisloučené do nově vytvořené
st.p.č.1396,
- „h“ o výměře 0,05 m2 oddělené z původní p.p.č. 1049/21 a přisloučené do nově vytvořené
st.p.č.1396, (celková výměra zaměřených pozemků, jak jsou výše uvedeny, činí 200,18 m2),
vše dosud ve vlastnictví města Nová Role,
se směňují za stavbu sociálního zařízení umístěnou na pozemku - st.p.č.1047/1, která je dosud ve
vlastnictví Tělovýchovné jednoty Nová Role. Pro účel směny se stanovuje cena směňovaných
pozemků jako celku ve výši =50.000,-Kč a ve stejné výši =50.000,-Kč se stanovuje téţ cena
směňované stavby sociálního zařízení
Usnesení schváleno 11 hlasy, 3 se zdrželi
4) ZMě zamítá ţádost o prodej pozemku – p.p.č 133/9 o výměře 219 m2, jak byla zaměřena GP
číslo 99-63/2010 v k.ú. Jimlíkov, Ing. Jiřího Víta, trvale bytem Školní 714, 360 17 Karlovy Vary
Usnesení schváleno 14 hlasy
5) ZMě schvaluje prodej pozemku – dílu „a“ o výměře 22 m2, jak byl oddělen zaměřením GP č.
912-160/2010 od p.p.č. 68/5 v k.ú. Nová Role, a to pro manţele Pavla a Marie Královy, trvale
bytem v Nové Roli, Nádraţní 5. Kupní cena splatná nejpozději při podpisu kupní smlouvy je
stanovena ve výši =360,-Kč na m2 plochy
Usnesení schváleno 14 hlasy
6) ZMě schvaluje podání ţádosti o odkoupení vodní plochy na p.p.č. 238 o výměře 9.824 m2
v k.ú.Mezirolí od Pozemkového fondu ČR, který oznámil zamýšlený převod rybníka na uvedené
pozemkové parcele a v případě akceptování ţádosti města Nová Role o převod pozemku rybníka
lze tuto plochu odkoupit za cenu určenou státem na základě znaleckého posudku
Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržela
7) ZMě bere na vědomí předloţenou informaci starosty města o jednání o podmínkách moţného
převodu budovy čp. 231 v Nové Roli (občanská vybavenost) se st.p.č. 315 na město Nová Role
od státu – MŠMT ČR s tím, ţe jakmile budou známy bliţší podmínky převodu, bude celá
záleţitost předloţena k projednání v ZMě
Usnesení schváleno 14 hlasy
8) ZMě zamítá předloţenou ţádost paní Jiřiny Janochové z Nové Role o koupi pozemku, p.p.č.
25/26 v k.ú. Nová Role, neboť není záměrem obce prodej tohoto pozemku
Usnesení schváleno 14 hlasy
9) ZMě odmítá předloţenou nabídku na odkup bytové jednotky č. 26 v ulici Tovární čp. 32
v Nové Roli
Usnesení schváleno 14 hlasy
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10) ZMě schvaluje uzavírání nových dodatků ke smlouvám o budoucí smlouvě o prodeji bytu
uzavřeným v bytových domech čp. 280, 288, 291 v Nádraţní ulici v Nové Roli obecně ve znění,
jak je jako vzor zpracovaný pro dům čp. 288 přiloţeno k tomuto zápisu (ve smlouvách u dalších
dvou domů budou pouze upraveny příslušné identifikační údaje nemovitostí včetně časových aj.
obdobných dat, jak odpovídá specifikům daných domů ve smlouvách). Nové dodatky smluv
budou uzavírány s těmi nájemci bytů se speciálně uzavřeným nájemním vztahem, kteří o takové
úpravy v dosavadních smlouvách projeví zájem
Usnesení schváleno 14 hlasy
2/07 Finanční záležitosti
1) ZMě bere na vědomí informaci o přijatých rozpočtových opatřeních v rozpočtu města roku
2010 - RO č. 9 aţ 13/2010, jak byla schválena k jejich provedení radou města pod usn. č. 2/04-7)
ze dne 6.12.2010 a č. 3/04-1) ze dne 20.12.2010
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2011 do doby schválení rozpočtu města pro
rok 2011. V období rozpočtového provizória obec bude hradit pouze výdaje na činnosti spojené
s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv a dosavadních rozhodnutí
příslušných orgánů obce, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na
zabezpečení běţného provozu úřadu a samotného fungování obce. Dále budou hrazeny platby za
investiční akce, které přecházejí z roku 2010 dle uzavřených závazků
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské sluţby na rok 2011 pro město
Nová Role Občanským sdruţením Res vitae, IČ 69968209, dle předloţeného návrhu smlouvy
s celkově stanovenou částkou nákladů města souvisejících s poskytováním sluţeb občanům
města upravenou pro rok 2011 na výši 605.000,-Kč
Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržela
4) ZMě schvaluje předloţenou ţádost Fotbalového klubu Nová Role o odloţení splátek půjčky
od města na dobu do 31.3.2011, a to půjčky poskytnuté na pořízení sekačky. Nejzazší termín
splacení půjčky je do 31.12.2014
Usnesení schváleno 10 hlasy, 4 proti
5) ZMě schvaluje úpravu dosavadních zásad města Nová Role ze dne 24.9.2007 „Zásady pro
přidělování dotací z rozpočtu města Nová Role“ tak, ţe za poslední větu zásad se přidává tato
nová věta: „Před samotným poskytnutím dotace bude povinnost s příjemcem dotace vždy uzavřít
písemnou smlouvu – zpracování smlouvy bude zajišťovat ekonomický odbor MěÚ.“ Takto
doplněné zásady nabývají účinnosti od 1.1.2011
Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržela
6) ZMě schvaluje podmínky výběru kaucí na zajištění nájmů bytů tak, ţe v souladu s § 686a
občanského zákoníku bude město při sjednávání nájemních smluv na pronájem bytů (s výjimkou
přidělování bytů v Tovární ulici čp. 239 v Nové Roli – sociální důvody) poţadovat, aby nájemce
sloţil peněţní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s
uţíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem, a to ve výši trojnásobku
stanoveného měsíčního nájemného. Vybírané peněţní prostředky budou ukládány a vybírány
v souladu s podmínkami dle občanského zákoníku na zvláštním účtu města, a to Fondu oprav a
rozvoje bydlení města, přičemţ EO MěÚ povede jejich samostatnou evidenci
Usnesení schváleno 14 hlasy
6

7) ZMě schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s investory výstavby lokalit RD v k.ú.
Mezirolí (IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. / EPIAG LOFIDA – PORCELÁN
CZ s.r.o. / TREND international s.r.o.) na sdruţení finančních prostředků a zainvestování stavby
na pozemcích st.p.č. 262, p.p.č. 941/1 a p.p.č. 984/1 pro zvýšení kapacity „Mezirolí – vodovodní
propoj HTP“ pro účel zvýšení kapacity vodovodních řadů v k.ú. Mezirolí. Maximální náklad
projektu bude kalkulován dle rozpočtu akce v projektu + 10% rezerva, resp. dle ceny za dílo na
základě vybraného zhotovitele stavby. Schválený návrh znění smlouvy je přílohou tohoto zápisu
Usnesení schváleno 14 hlasy
2/08 Změna Územního plánu města Nová Role č. 4
ZMě schvaluje Upravený návrh zadání změny č. 4 Územního plánu města Nová Role, a to s
vymezením řešeného území takto – Změna č. 4 řeší tyto dílčí změny funkčního vyuţití území:
*Bydlení:
4/Bi1

změna funkce plochy rekreace s převahou zeleně na území bydlení individuální
- k.ú. Nová Role - p.p.č. 1180/10 (526 m2), 1180/12 (589 m2), 1180/13 (560 m2),
1278 (25 m2) – celkem 0,17 ha

4/Bi2

změna funkce plochy rekreace s převahou zeleně na území bydlení individuální
- k.ú. Nová Role - p.p.č. 1026 (16 m2), 1031 (18 m2), 1171/89 (323 m2), 1171/90
(301 m2), 1171/100 (199 m2), 1175/5 (407 m2), 1175/6 (585 m2), 1175/7 (494
m2) - celkem 0,2343 ha

4/Bv2

změna funkce nezastavěné plochy ostatní nelesní zeleně na zastavitelné území
bydlení venkovského typu, k.ú. Mezirolí – p.p.č. 615 (3 781 m2), 563 (941 m2) –
celkem 0,4722 ha

4/Bv3

změna funkce nezastavěné plochy zemědělsky vyuţívané půdy na zastavitelné
území bydlení venkovského typu, k.ú. Mezirolí – p.p.č. 903/4 (2 311 m2), 909
(1 722 m2) – celkem 0,4033 ha

*Komunikace , dopravní plochy:
4/K1

změna území průmyslové a zemědělské výroby a ostatní zeleně na plochy
veřejně prospěšné stavby komunikaci – místní komunikaci, k.ú. Nová Role –
p.p.č. 1109/1 (cca 2300 m2)

4/K2

změna ploch lesů, zemědělsky vyuţívané půdy, veřejné zeleně-sídelní a
doprovodné zeleně a území povrchové těţby na plochy pro veřejně prospěšné
stavby – komunikaci - cyklostezku, dotčené pozemky - k.ú. Mezirolí - p.p.č.
938/1, 938/4, 939/1, 976, 979/1 a k.ú. Nová Role - 264, 298/1, 298/2, 298/6 ,
325/1, 325/5, 352/1, 1596
Usnesení schváleno 14 hlasy
2/09 Obecně závazné vyhlášky města
ZMě vydává:
a) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 kterou se mění:
- Obecně závazná vyhláška města č. 4/2005 o místním poplatku ze psů;
- Obecně závazná vyhláška města č. 5/2005 o místním poplatku za uţívání veřejného
prostranství;
- Obecně závazná vyhláška města č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů;
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b) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu.
Obě obecně závazné vyhlášky města Nová Role, jak jsou výše uvedeny, jsou vydány ve znění
uvedeném v příloze tohoto zápisu
Usnesení schváleno 12 hlasy, 2 se zdrželi
2/10 Různé
1) ZMě na základě zprávy z Valné hromady SKH-Z, konané dne 16.12.2010 v Lokti, doplňuje
po projednání své usnesení č. 12/08-1) ze dne 25.3.2009, kterým schválilo účast města v projektu
SKH-Z "Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory - západ", předkládaného do ROP
NUTS 2 Severozápad, včetně způsobu předfinancování realizace projektu takto:
a) bere na vědomí, ţe projekt, který byl schválen Výborem regionální rady dne 26.11.2010
získal dotaci z fondu EU činí 85%, ale příspěvek ve výši 7,5% ze státního rozpočtu nebyl
přiznán z důvodu nařízení Vlády ČR. K pokrytí vlastního podílu ve výši 7,5% získalo
SKH-Z příspěvek v rámci Partnerství KK. Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR o
neposkytnutí příspěvku 7,5%, tj. 367 500,00 Kč je třeba navýšit výši úvěru, kterou
přislíbila Sdruţení SKH-Z poskytnout ČS a.s. a jehoţ schválení bylo předmětem výše
uvedeného usnesení č. 12/08-1);
b) schvaluje financování 7,5 % výše svého podílu z rozpočtu města
c) schvaluje úhradu úroků z úvěru z rozpočtu obce ve výši 3,9 % svého podílu – místo
původních 4,6%.
d) schvaluje přijetí ručitelského závazku ve výši svého podílu v projektu – vůči České
spořitelně a.s., Praha, pobočka Karlovy Vary
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě ukládá kontrolnímu výboru ZMě prověřit přešetření výše nákladů na zpracování
podkladů pro podání ţádosti na Revitalizaci sportovišť TJ, FK a areálu koupaliště a posouzení
vyuţitelnosti zpracovaných projektů do budoucna
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě ukládá RMě zabývat se změnami v personálním obsazení dozorčích rad městských
organizací (Technická sluţba Nová Role, s.r.o. / Norobyt, s.r.o.)
Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržel
4) ZMě doporučuje RMě rozšíření komise výstavby a ţivotního prostředí o občany Mezirolí a
Jimlíkova
Usnesení schváleno 9 hlasy, 2 proti, 3 se zdrželi
Jednání 2. zasedání ZMě ukončeno v 19:15 hod.
Zapsala Lenka Ţigovičová dne 20.12.2010
V Nové Roli dne: 22.12.2010
Ověřovatelé zápisu:
Alţběta Schmiedová, v.r.

Marcela Dubová, v.r.

Václav Heřman, v.r.
starosta města
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