6. zasedání Zastupitelstva města Nová Role (dále jen ZMě)
konané dne 8. června 2011 od 18:00 h v obřadní síni MěÚ v Nové Roli, čp. 236

*****************************************************************************
6/01 – Zahájení a organizační záleţitosti
Přítomni: 13 členů ZMě dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu
1) ZMě schvaluje program svého 6. zasedání takto:
1) Zahájení a organizační záleţitosti
2) Mimořádné řešení problematiky dotací na investice do areálu Turistickosportovního centra v Nové Roli z let 2001 aţ 2002

Program schválen 13 hlasy

2) ZMě zvolilo návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda – Ing. Jaroslav Šimek
členové
– Josef Škarda a Dagmar Schwarzová

Zvoleni 11 hlasy, 2 se zdrželi

3) ZMě určilo ověřovateli zápisu: Alţběta Schmiedová, Olga Lillová

Schváleno 13 hlasy

4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 5. zasedání ze dne 30.5.2011 bez připomínek

Usnesení schváleno 13 hlasy

PŘIJATÉ USNESENÍ
6/02 – Mimořádné řešení problematiky dotací na investice do areálu Turisticko-sportovního centra
v Nové Roli z let 2001 aţ 2002
ZMě ruší své rozhodnutí pod usn. č. 5/03-1) ze svého 5. zasedání konaného dne 30.5.2011 a považuje
za dostatečný krok k minimalizaci negativních důsledků na město podanou ţádost o prominutí odvodu za
porušení rozpočtové kázně uloţeného městu Nová Role Finančním úřadem v Karlových Varech dle
platebního výměru č. 52/2010 a 53/2010 ze dne 13.9.2010 na odvod Kč 3.650.000,- a Kč 7.600.000 do
státního rozpočtu (včetně příslušného penále) potvrzeného rozhodnutím Finančního ředitelství v Plzni ze
dne 11.4.2011 pod čj. 2809/11-1700-401944, kterým bylo zamítnuto podané odvolání města ze dne
11.10.2010 v této věci

Hlasování 12 pro, 1 proti
Ostatní záznam:

V úvodu blíţe informoval starosta o jednání s p. Malým, sdělil doporučení a rady ostatních obcí,
místostarostka – je názoru nepodat ani jednu ţalobu, vyjádřila obavu, ţe by podání ţaloby mohlo být pro
město destruktivní, obec musí mít velmi dobrého právníka, p. Malý se přiklání k variantě dále vyjednávat
a nepodávat ţalobu. Diskuse: Ing. Šimek, pí. Schmiedová, L. Škarda. P. Zvěřina je názoru bojovat aţ do
konce. Tajemník uvedl, ţe je moţno vyuţít mimořádný opravný prostředek – přezkum, informoval o
nákladech na podání ţaloby dle advokátního tarifu.

Hlasování o nepodání ani jedné ţaloby: 12 pro, 1 proti (p. Zvěřina)

Pan Libor Škarda konstatoval, ţe byl odstraněn nápis na bráně ke sportovištím. Starosta pozval přítomné
na další zastupitelstvo, které bude 27.6.2011.

Jednání 6. zasedání ZMě ukončeno v 18:25 hod.
Zapsala Lenka Ţigovičová dne 8. 6. 2011
V Nové Roli dne: 14. 6. 2011
Ověřovatelé zápisu:

Olga Lillová, v.r.

Alţběta Schmiedová, v.r.
Jitka Pokorná, v.r.
místostarostka města
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