Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 20. 4. 2022 od 17:00 h v sále Kulturního domu v Nové Roli, Chodovská č.p. 236
Přítomni: všichni zastupitelé dle prezenční listiny
Omluvena: Petra Krbcová
Hosté: RNDr. Michal Tylš – jednatel společnosti G-servis Praha, spol. s r. o.
26/01 - Zahájení a organizační záležitosti
ZMě schvaluje program svého 26. zasedání takto:
1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Kontrola plnění usnesení
- Kontrola plnění usnesení
3. Převody nemovitostí
- Prodej pozemku parc. č. 136/3, Nová Role
- Prodej pozemku parc. č. 1094/2, Nová Role
- Prodej pozemku parc. č. 1156/7, Nová Role
- Žádost o prodej pozemku parc. č. 1679, Nová Role
4. Finanční záležitosti
- Schválení účetní závěrky 2021
- Změna statutu Fondu oprav a tvorby majetku tepelného hospodářství
- Rozpočtové opatření č. 6/2022 a č. 7/2022
- Rozpočtové opatření č. 8/2022
- Protokoly o finanční kontrole za rok 2020
- Dotace nad Kč 50 000 pro spolky
- Tenisový klub - Dotace na opravu plotu
- Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro uvolněného člena Zastupitelstva
města Nová Role
- Plnění plánu investic a oprav majetku
5. Zakázky města
- Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník
6. Jednání výborů
- Zápis z jednání Kontrolního výboru
- Zápis z jednání Osadního výboru Jimlíkov
- Zápis z jednání Osadního výboru Mezirolí
7. Různé
- Obecně závazná vyhláška města č. 1/2022, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
- Obecně závazná vyhláška města č. 2/2022, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství
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- Obecně závazná vyhláška města č. 3/2022, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
- Obecně závazná vyhláška města č. 4/2022, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství ve městě Nová Role a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
- Vydání Změny č. 2 Územního plánu Nová Role 2
- MAS Krušné Hory - Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
- Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Nová Role
- Změna termínu zasedání zastupitelstva v září roku 2022

Program schválen 14 hlasy.

2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda: Tomáš Pavlíček
Členové: Jan Kvapil, Mgr. Ladislav Slíž

Zvoleni 14 hlasy.

3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Milenu Tichou a Mgr. Luboše Pastora.

Schváleno 14 hlasy.

4) ZMě potvrzuje zápis ze svého 24. a 25. zasedání ze dne 16. 2. 10. 3. 2022 bez připomínek.

Usnesení schváleno 14 hlasy.

26/02 - Kontrola plnění usnesení
ZMě/130/4/22
ZMě provedlo kontrolu plnění svých usnesení takto:
Usn. 21/03 - 52/9/21
– Bezúplatný převod komunikace a veřejného osvětlení (VO)
na pozemku p. č. 431/1 v k. ú. Mezirolí.
TRVÁ.
ZMě:
a) bere na vědomí doplnění podkladů žadatele osobní údaje jsou v souladu § 16, § 17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve věci bezúplatného převodu komunikace a
veřejného osvětlení na p. p. č. 431/1 v Mezirolí.
b) potvrzuje na základě předložených podkladů bezúplatný převod komunikace včetně změny
v provedení dešťové kanalizace zaústěné oproti schválené PD do vsakujících drenáží v komunikaci.

Usnesení schváleno 14 hlasy.
D. Niedermertl nahlásil střet zájmů.

Usn. 24/03 – 110/2/22 – Prodej pozemků p. č. 1007/26, 1053/4,1092/35 a 1624/2 k. ú. Nová
Role, podepsány smlouvy, odesláno k provedení vkladu.
TRVÁ.
Usn. 24/07 - 127/2/22 – Návrh na pořízení dodávek a služeb pro nahrávání video záznamu a
vysílání přímého přenosu ze zasedání ZMě. Poptány dvě firmy. Změna jednacího řádu se
připravuje.
TRVÁ.
ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu plnění usnesení.

Usnesení schváleno 14 hlasy.

2

26. jednání ZMě 20. 4. 2022

26/03 - Převody nemovitostí
ZMě/131/4/22
Prodej pozemku parc. č. 136/3, Nová Role
ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 136/3 (trvalý travní
porost) oddělené geometrickým plánem č. 1424-23/2022 jako pozemek parc. č. 136/26 o výměře
30 m2 v souladu s Pravidly prodeje nemovitého majetku města Nová Role obálkovou metodou
zájemci osobní údaje jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), který předložil nejvyšší cenovou nabídku ve výši 63 180,- Kč včetně DPH.
Minimální navržená celková kupní cena za nemovitost nabídnutou do prodeje byla stanovena na
základě odborného vyjádření k ceně č. 2/2022 ze dne 12.1.2022 a činí CELKEM =33 000,--Kč
včetně DPH.
Uvedený pozemek je dle platného Územního plánu města Nová Role označen jako OV, občanské
vybavení veřejná infrastruktura.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/132/4/22
Prodej pozemku parc. č. 1094/2, Nová Role
ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1094/2 oddělené
geometrickým plánem č. 1428-6/2022 jako pozemek parc. č. 1094/16 (ostatní plocha) o výměře
35 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, ve prospěch osobní údaje jsou v souladu § 16, § 17 a §
95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), bytem tamtéž.
Cena pozemku pro prodej je v souladu s čl. II odst. 2 Pravidel navržena ve výši =360 Kč včetně
21 % DPH za m2 plochy.
V souladu se zněním Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role nese náklady spojené
s přípravou prodeje nemovitosti, zejména pořízení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy a
další, kupující.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/133/4/22
Prodej pozemku parc. č. 1156/7, Nová Role
ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1156/7 (zamokřená plocha) o
výměře 70 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role ve prospěch osobní údaje jsou v souladu § 16, §
17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Požadovaný pozemek sousedí
s pozemkem žadatele. Cena pozemku pro prodej je v souladu s Pravidly pro prodej nemovitého
majetku města Nová Role navržena na =250 Kč s DPH za m2 plochy.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/134/4/22
Žádost o prodej pozemku parc. č. 1679, Nová Role
ZMě bere na vědomí žádost osobní údaje jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), o prodej části pozemku p. č. 1679 (trvalý travní porost) v k. ú. Nová
Role, oddělené grafickým návrhem oddělení pozemků vypracovaným Monikou Trundovou,
geodetická kancelář, Borská 48/10, 362 23 Dalovice, jako pozemek p. č. 1679/3 o výměře 380 m2
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v k. ú. Nová Role, obec Nová Role a neschvaluje zveřejnění záměru na prodej uvedeného
pozemku, neboť to není záměrem města.

Usnesení schváleno 14 hlasy
26/04 - Finanční záležitosti

ZMě/135/4/22
Schválení účetní závěrky 2021
ZMě schvaluje v souladu s vyhl. č. 220/2013 Sb. účetní závěrku města Nová Role za rok 2021 dle
přiložených výkazů:
Rozvaha ÚSC, Výkaz Zisku a ztrát ÚSC, Příloha k rozvaze ÚSC, Přehled o peněžních tocích, Přehled
o změnách vlastního kapitálu, Inventarizační zpráva, vše za období roku 2021.
Na základě schválené účetní závěrky bude provedeno přeúčtování výsledku hospodaření ve
schvalovacím řízení, a to zisk ve výši Kč =4 709 352,52 z účtu 431 na účet 432 – výsledek
hospodaření minulých účetních období. Vytvořený zisk ve vedlejší hospodářské činnosti Lesní
správa bude ponechán na rozvoj hospodářské činnosti.

Usnesení schváleno 14 hlasy
ZMě/136/4/22
Změna statutu FORMTH

ZMě schvaluje změnu č. 3) Statutu Fondu oprav a rozvoje tepelného hospodářství města, kdy
dochází ke změně v článku III. Zdroje – vypouští se věta „Prostředky fondu jsou vedeny na
běžném účtu číslo 282300481/0300 vedeného u ČSOB a. s.“ a tato se nahrazuje větou
„Prostředky fondu budou vedeny na bankovním účtu zřízeném u tuzemské banky dle aktuálně
nabízeného vhodného úročení na základě rozhodnutí rady města.“

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/137/4/22
Rozpočtové opatření č. 6/2022 a č. 7/2022
ZMě schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 6/2022 na Kč =1 626 240,- vč. DPH.
Snižuje se financování, položka 8115 (změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech).
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 3633, položka 6119 (ostatní nákup dlouhodobého
nehmotného majetku).
Jedná se o zapojení fondu oprav a rozvoje tepelného hospodářství na nákup projektové
dokumentace na modernizaci horkovodu. Tímto rozpočtovým opatřením se mění příloha
rozpočtu č. 2 – plán investičních akcí.

Usnesení schváleno 14 hlasy

b) rozpočtové opatření č. 7/2022 na Kč =413 820,- vč. DPH.
Snižuje se financování, položka 8115 (změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech).
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 3633, položka 6119 (ostatní nákup dlouhodobého
nehmotného majetku).
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Jedná se o zapojení Fondu oprav a rozvoje tepelného hospodářství na nákup projektové
dokumentace na akci „Zařízení plynové kotelny v ul. Tovární v Nové Roli“. Tímto
rozpočtovým opatřením se mění příloha rozpočtu č. 2 – plán investičních akcí.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/138/4/22
Rozpočtové opatření č. 8/2022
ZMě schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 na Kč =20 000 000,-.
Zvyšuje se položka 8118, financování (aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje).
Snižuje se položka 8117, financování (aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy).
Jedná se o převod finančních prostředků z běžného účtu města na termínovaný vklad, s výhodným
úrokem 2,8 % p. a. na dobu 6 měsíců.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/139/4/22
Protokoly o finanční kontrole za rok 2020
ZMě bere na vědomí předložený protokol o provedené finanční kontrole na poskytnuté
neinvestiční dotace za rok 2020 spolku Fotbalový klub Nová Role, z. s.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/140/4/22
Dotace nad Kč 50 000 pro spolky
ZMě:
1) schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =460 000,-- pro žadatele TJ Nová
Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001 na celoroční činnost.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
č. 5/2022 na celoroční činnost ve výši Kč =460 000,-- s TJ Nová Role, z. s., Chodovská
128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 3 se zdrželi (Ing. L. Škarda, Mgr. L. Slíž, Mgr. L. Pastor)

2) schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =658 000,-- pro žadatele Fotbalový
klub Nová Role, z. s., Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO 26588960 na celoroční
činnost.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 6/2022 na
celoroční činnost ve výši Kč =658 000,-- s Fotbalovým klubem Nová Role, z. s.,
Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO 26588960.

Usnesení schváleno 14 hlasy

3) schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =112 000,-- pro žadatele Tenisový
klub Nová Role, z. s., Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO 26625555 na celoroční
činnost.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 7/2022 na
celoroční činnost ve výši Kč =112 000,-- s Tenisovým klubem Nová Role, z. s.,
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Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO 26625555.

Usnesení schváleno 14 hlasy

4) schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =62 000,-- pro Balcare club, z. s.,
Mezirolí 26, 362 25 Mezirolí, IČO 05091900 na celoroční činnost.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 8/2022 na
celoroční činnost ve výši Kč =62 000,-- s Balcare club, z. s., Mezirolí 26, 362 25
Mezirolí, IČO 05091900.

Usnesení schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel (RSDr. L. Cinegr), 1 nepřítomen (J. Sýkora)

5) schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =200 000,-- pro žadatele TJ Nová
Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001 na úhradu provozních
nákladů sportovní haly při trénincích spolků a veřejnosti.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
č. 9/2022 na úhradu provozních nákladů sportovní haly při trénincích spolků a
veřejnosti ve výši Kč=200 000,-- s TJ Nová Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová
Role, IČO 47696001.

Usnesení schváleno 10 hlasy, 4 se zdrželi (D. Niedermetl, Mgr. L. Slíž, Ing. L. Škarda,
Mgr. L. Pastor)
ZMě/141/4/22
Tenisový klub - Dotace na opravu plotu

ZMě schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =70 000,-- pro žadatele Tenisový klub
Nová Role, z. s., Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO 26625555 na akci „Oprava plotu
po vichru“.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace č. 10/2022 na akci
„Oprava plotu po vichru“ ve výši Kč =70 000,-- s Tenisovým klubem Nová Role, z. s.,
Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO 26625555.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/142/4/22
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro uvolněného člena
Zastupitelstva města Nová Role
ZMě schvaluje poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění dle § 80 odst. 1 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, uvolněnému členovi Zastupitelstva
města Nová Role starostce města Bc. Jitce Pokorné ve výši Kč =500,- s platností od 1. 5. 2022
vyplaceného prvně ve výplatě za měsíc květen 2022 v souladu s dotčenými právními předpisy.

Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržel (Bc. J. Pokorná)
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ZMě/143/4/22
Plnění plánu investic a oprav majetku
ZMě bere na vědomí tabulky s komentovaným přehledem plnění plánu investičních akcí a
významných oprav majetku města v roce 2022 k 13. 4. 2022.

Usnesení schváleno 14 hlasy
26/05 - Zakázky města

ZMě/144/4/22
Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník
ZMě:
a) bere na vědomí cenovou nabídku společnosti G-servis Praha spol s r. o., Třanavského 622/11,
163 04 Praha 6, IČO 49680226 na realizaci investiční akce „Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži
Novorolský rybník“.
b) schvaluje uzavření smlouvy se společností G-servis Praha spol. s r. o., Třanavského 622/11,
163 04 Praha 6, IČO 49680226 na realizaci investiční akce „Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži
Novorolský rybník“ za cenu dle předložené cenové nabídky pro stavební objekty, monitoringy a
servisní činnosti za finanční plnění dle předloženého časového harmonogramu v letech 2022 –
2025 takto:
- rok 2022 stavební práce v částce =2 228 788,47 bez DPH; financováno v rámci rozpočtu roku
2022 § 2341 – plán významných oprav majetku města;
- rok 2023 stavební práce v částce =1 928 530,60 Kč bez DPH; budoucí závazek pro rozpočet
města roku 2023;
- rok 2024 stavební práce v částce =1 640 400,00 Kč bez DPH; budoucí závazek pro rozpočet
města roku 2024;
- rok 2025 monitoring a servisní činnost (roční vyhodnocení, optimalizace systému provozu,
závěrečná zpráva, provozní řád atd.) v částce =1 470 000,00 Kč bez DPH; budoucí závazek města
pro rozpočet roku 2025.
c) schvaluje výjimku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu oproti vnitřní směrnici města pro
zadávání veřejných zakázek platné od 19. 8. 2019, schválené v RMě 19/07-2) 19. 8.2019 na
základě přímého oslovení jednoho dodavatele.
ZMě využilo článku D bodu 1 směrnice a rozhodlo o výjimce přidělení zakázky malého rozsahu
„Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník „oproti čl. B bodu 4 směrnice, společnosti
G-servis Praha spol. s r.o. Důvodem pro udělení výjimky je skutečnost, že projekt „Zlepšení
kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník“ dle vlastního pilotního návrhu společnosti G-servis
Praha spol. s.r.o. lze považovat za zcela unikátní projekt v rámci celé České republiky, a to jak
z hlediska způsobu technického řešení, tak i vzhledem k efektivnímu využití kombinace speciálních
biologických a biotechnologických opatření.
Z uvedeného důvodu se jeví poptávka pro zajištění prací jiným dodavatelem jako nereálná.
d) ukládá starostce města uzavřít se společností G-servis Praha spol. s r.o., příslušné smluvní
vztahy na realizaci investiční akce „Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník “ pro
období let 2022 – 2025 dle schválení výše uvedených usnesení v zastupitelstvu města.

Usnesení schváleno 14 hlasy
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26/06 - Jednání výborů
ZMě/145/4/22
Zápis z jednání Kontrolního výboru
ZMě bere na vědomí předložený zápis ze 16. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města ze
dne 21. 2. 2022.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/146/4/22
Zápis z jednání Osadního výboru Jimlíkov
ZMě bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Jimlíkov ze dne 2. 3. 2022.

Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 se zdržel (RSDr. L. Cinegr)
ZMě/147/4/22
Zápis z jednání Osadního výboru Mezirolí

ZMě bere na vědomí zápis z 29. jednání Osadního výboru Mezirolí ze dne 7. 3. 2022.

Usnesení schváleno 14 hlasy
26/07 - Různé

ZMě/148/4/22
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2022, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně
ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2022, k zajištění udržování čistoty ulic a
jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně v předloženém znění, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/149/4/22
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2022, o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství
ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2022, o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství v předloženém znění, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/150/4/22
Obecně závazná vyhláška města č. 3/2022, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2022, o nočním klidu a regulaci hlučných
činností v předloženém znění, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 14 hlasy

8

26. jednání ZMě 20. 4. 2022
ZMě/151/4/22
Obecně závazná vyhláška města č. 4/2022, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství ve městě Nová Role a vymezují prostory pro volné pobíhání
psů
ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2022, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství ve městě Nová Role a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
v předloženém znění, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/152/4/22
Vydání Změny č. 2 Územního plánu Nová Role
ZMě:
a) projednalo materiál předložený Magistrátem města Karlovy vary, úřadem územního plánování
a stavební úřad, jako pořizovatelem dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
b) ověřilo dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, že předložená Změna č. 2 Územního plánu
Nová Role není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací 1, 2, 3, 4 a 5,
se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1 ani s výsledky
jejího projednání;
c) vydává s odvoláním na ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Změnu
č. 2 Územního plánu Nová Role.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/153/4/22
MAS Krušné Hory - Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
ZMě schvaluje uzavření pokračující Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci dle
předloženého návrhu mezi městem Nová Role a společností MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká
1407, 363 01 Ostrov s účinností od 1.1.2023 s výší platby ročního příspěvku Kč =9/obyvatel/rok.

Usnesení schváleno 14 hlasy

ZMě/154/4/22
Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Nová Role

ZMě stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, celkový počet členů zastupitelstva města Nová Role pro volební období
let 2022 - 2026 na jedenáct. Zastupitelstvo města Nová Role bude v příštím volebním období let
2022 – 2026 jedenáctičlenné.
Počet zastupitelů se oproti končícímu volebnímu období snižuje.
USNESENÍ NEPŘIJATO (5 pro – Ing. V. Bartoň, MUDr. H. Nesybová, Bc. J. Pokorná, J.
Sýkora, Ing. L. Škarda; 2 se zdrželi – J. Kvapil, T. Pavlíček; 7 proti – D. Niedermertl,
Mgr. L. Slíž, PaedDr. M. Dušková, Mgr. L. Pastor, M. Tichá, K. Švec, RSDr. L. Cinegr)

9

26. jednání ZMě 20. 4. 2022
ZMě/155/4/22
Změna termínu zasedání zastupitelstva v září roku 2022
ZMě schvaluje změnu termínu dříve schváleného zasedání zastupitelstva města v měsíci září
tohoto roku a to z 21. 9. na 7. 9. 2022 z důvodu vyhlášeného termínu konání voleb do obecních
zastupitelstev na 23. – 24. 9. 2022.

Usnesení schváleno 14 hlasy

Diskuse

Diskuse je k nahlédnutí v zápisu na MěÚ.
Jednání 26. zasedání ZMě ukončeno v 19:20 h, zapsala Marie Ngoová dne 26.04.2022

Ověřovatelé zápisu ověřili zápis dne 27.04.2022.

Ověřovatelé zápisu:

……………………………
Milena Tichá – člen ZMě

……………………………
Mgr. Luboš Pastor – člen ZMě

……………………………
Bc. Jitka Pokorná – starostka města
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Město Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2022,
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 20.04.2022 usnesením č. 26/07 –
ZMě/148/4/22 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a § 84 odst. 2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinnosti k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně (dále jen „veřejná zeleň).
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu města a
zajištění zdravého životního prostředí.
3. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Článek 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.
2. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit.
3. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
Článek 3
Ochrana veřejné zeleně
1. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných
sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně. Po provedené seči musí být posekaná hmota
odstraněná nejpozději do tří dnů.
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2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) veřejnou zeleň jakkoli poškozovat nebo ničit (zejména trháním listí, větví, kůry, květů
a plodů, ořezem, poškozování kořenového systému),
b) veřejnou zeleň jakkoli znečišťovat (zejména odhazováním odpadů, vylepováním
plakátů, apod.),
c) jezdit na veřejné zeleni na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech
apod., s výjimkou ploch veřejné zeleně, které jsou k tomuto účelu určeny,
d) vjíždět a stát na plochách veřejné zeleně s motorovým vozidlem, s výjimkou případů
vjezdů a stání motorových vozidel v souvislosti s řádnou údržbou veřejné zeleně na
veřejných prostranstvích,
e) spát a nocovat na veřejné zeleni, tábořit, kempovat a rozdělávat ohně mimo místa
k tomuto účelu vyhrazená vlastníkem veřejné zeleně,
f) skladovat materiál.
Článek 4
Zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zajišťování a ochraně veřejného
pořádku ze dne 30. 1. 2012.
2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 3/2012, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku ze dne 14. 12. 2016.
3. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 3/2012, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku ze dne 22. 3. 2017.
4. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 3/2012, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku ze dne 10. 11. 2021.
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po
dni jejího vyhlášení.

…………………………………
Bc. Jitka Pokorná, v. r.
starostka

..................................
Jiří Sýkora, v. r.
místostarosta
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Město Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2022,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 20.04.2022 usnesením č. 26/07 –
ZMě/149/4/22 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84
odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Předmět a cíl
1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů‚ neboť
se jedná činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje
konzumovat alkoholické nápoje.
Článek 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky, podchody, nadchody a další prostory přístupné každému bez omezení tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Článek 3
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1. Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve
městě Nová Role.
2. Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
3. Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje:
a) při poskytování pohostinských služeb včetně provozování cukráren, kaváren a
vináren, pokud v rámci těchto služeb jsou prodávány alkoholické nápoje na částech
veřejných prostranství, která se nacházejí před stálými provozovnami těchto
podnikatelů a jsou určeny k tomuto účelu
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b) při stánkovém prodeji uskutečňovaném při veřejných akcí (poutě, zvláštní trhy apod.)
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po
dni jejího vyhlášení.

..................................
Jiří Sýkora, v. r.
místostarosta

...................................
Bc. Jitka Pokorná, v. r.
starostka
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství
Vymezení míst, kde je zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství
Pozemkové parcely v k. ú. Nová Role
Čísla pozemků:
76/1
1096/1
78/4
1100/1
1007/1
1101/3
1008
1101/6
1021/1
1101/8
1026
1102/3
1030/1
1512/1
1030/2
1513/3
1032/1
1513/4
1033
1514/1
1053/2
1514/3
1054/1
1514/4
1054/6
1514/5
1057/1
1545/6
1057/5
1545/7
1071/1
1545/8
1092/2
1545/9
1093/3
1548/1
1093/5
1610/3
1093/7
1610/8
1094/2
1630/2
1094/3
1635/1

Pozemkové parcely v k. ú. Mezirolí
Čísla pozemků:
984/4
24/1
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Graﬁcké vymezení pozemkových
parcel v k. ú. Nová Role

Graﬁcké vymezení pozemkových
parcel v k. ú. Mezirolí

Město Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role
Obecně závazná vyhláška města č. 3/2022,
o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 20.04.2022 usnesením č. 26/07 –
ZMě/150/4/22 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“).
Článek 1
Předmět
1. Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž doba nočního klidu
nemusí být dodržována a regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve
městě nebo být v rozporu s dobrými mravy a ochranou zdraví.
2. Cílem této vyhlášky je mimo jiné regulace činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek ve městě.
Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin.
Článek 3
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu od 6:00
hodin do 22:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů,
cirkulárek apod.
Článek 4
Stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
1. Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku,
b) 30. 4. z důvodu konání tradiční akce Stavění májky a pálení čarodějnic,

c) zpravidla třetí nebo čtvrtý víkend v měsíci květnu z důvodu konání tradiční akce
Novorolská valcha,
d) zpravidla poslední víkend v měsíci květnu nebo první víkend v měsíci červnu z důvodu
konání tradiční akce Kácení májky,
e) zpravidla třetí víkend v měsíci červenci a druhý víkend v měsíci srpnu z důvodu konání
tradiční akce Diskotéka na pláži,
f) zpravidla poslední víkend v měsíci červenci z důvodu konání tradiční akce Rock iN Roll,
g) zpravidla první víkend v měsíci září z důvodu konání tradiční akce Loučení s létem
v Mezirolí.
2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této vyhlášky bude
zveřejněna obecním úřadem na webových stránkách města Nová Role minimálně 5 dnů
před datem konání.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.

...................................
Bc. Jitka Pokorná, v. r.
starostka

..................................
Jiří Sýkora, v. r.
místostarosta

Město Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role
Obecně závazná vyhláška města č. 4/2022
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
ve městě Nová Role a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 20.04.2022 usnesením č. 26/07 –
ZMě/151/4/22 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10
písm. a), c) a d), §35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
v zastavěném území města Nová Role:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěném území města je možný pohyb psů pouze na
vodítku,
b) na veřejných prostranstvích v zastavěném území města se zakazuje výcvik psů,
c) pes nesmí vstupovat na prostranství volně přístupných sportovních hřišť, koupaliště,
dětských hřišť a pískovišť.
2. V případě znečištění veřejného prostranství psími výkaly, odstraní neprodleně toto
znečištění osoba, uvedená v odst. 3. Neodstranění tohoto znečištění je přestupkem.
3. Splnění povinností uvedených v odst. 1 a 2 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou a dohledem. Tato osoba je dále povinna mít psa
trvale pod svojí kontrolou.
Článek 2
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
pozemky p. č. 1087 a č. 1091 v k. ú. města Nová Role vyznačené v příloze č. 1 této
vyhlášky.
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem fyzické osoby doprovázející psa.

Článek 3
Zvláštní ustanovení
Pravidla pro pohyb psů se nevztahují na psy služební, záchranářské při výkonu služby
a záchranných prací nebo při výcviku k těmto činnostem, na psy speciálně vycvičené jako
průvodce zdravotně postižených osob a psy canisterapeutické při práci nebo při výcviku
k těmto činnostem.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po
dni jejího vyhlášení.

...................................
Bc. Jitka Pokorná, v. r.
starostka

..................................
Jiří Sýkora, v. r.
místostarosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Nová Role
Vymezené prostory pro volné pobíhání psů dle čl. 2 – pozemek p. č. 1081 a pozemek p. č. 1091 v k. ú. Nová Role

