Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 1. 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: Jiří Vrchlavský (dovolená), Milena Tichá (pracovní cesta), Karel Ježek
(dovolená), Marcela Dubová (zdravotní indispozice).
Nepřítomen: Petr Dolejš st.
33/01 – Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program svého 33. zasedání takto:
1/ Zahájení a organizační záležitosti
2/ Terénní úpravy návsi Mezirolí

Program schválen 10 hlasy.
2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda – David Niedermertl; členové – Jitka Vávrová, Petra Krbcová

Zvoleni 10 hlasy.

3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu MUDr. Hana Nesybová, Vít Cibuzar.

Schváleno 10 hlasy.

4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 32. zasedání ze dne 27. 6. 2018 bez připomínek

Usnesení schváleno 10 hlasy.

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
33/02 – Terénní úpravy návsi Mezirolí
ZMě:
a) bere na vědomí aktuální stav investiční akce „ÚPRAVA NÁVSI MEZIROLÍ“;
b) schvaluje rámcový navržený postup – odvoz materiálu nevhodného pro konečné terénní
úpravy zástupcem dodavatele tohoto materiálu na jeho náklady, objednání materiálu pro výplň
vhodnějšího, svrchní vrstvu připravit tak, aby prostor návsi mohl být zatravněn, vše za
dohledu technického dozoru investora; financování proběhne z prostředků uvolněných pro
tento účel z § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. rozpočtu města;
c) schvaluje dohodu se společností HWV GmbH, Dammweg 6, 01097 Dresden, Ust.Ident.-Nr.
DE 315342388 o zpětvzetí zásypového materiálu na náklady dodavatele;
d) vzhledem k možnému nasycení svrchní štěrkové vrstvy pozemku prvky obsaženými
v podkladovém materiálu schvaluje prodej štěrkodrtě v objemu cca 570 tun využitého jako
svrchní vrstva za Kč =1,-- panu Radomilu Kubátovi, trvale bytem Sídliště 461, 364 01 Toužim
s tím, že odstranění a odvoz štěrku bude provedeno na náklady kupujícího;
e) schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018 na Kč =500 000,-- Snižují se běžné příjmy § 3639, položka 5166 – Komunální služby a územní rozvoj, položka
konzultační, poradenské a právní služby.
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Zvyšují se kapitálové výdaje § 3421, položka 6121 – Využití volného času dětí mládeže,
Náves Mezirolí, celková schválená částka na realizaci akce činí Kč =1 300 000,--;
f) ukládá starostce města podpis dokumentů potřebných pro dokončení akce.
-

Usnesení schváleno 10 hlasy.
Diskuse:
33/02)

Zastupitel Ing. Libor Škarda seznámil přítomné s jednáním se zástupcem firmy, která dodala
podkladový výplňový materiál na náves v Mezirolí. Firma na své náklady odveze výplň zpět pryč
z návsi. Konstatoval, že v podkladových materiálech nebyla zastupitelům dodána dohoda o odvozu
materiálu, tak jak navrhoval na jednání.
Tajemník úřadu doplnil, že dohoda o odvozu byla doručena na úřad dnes elektronicky, seznámil
stručně s jejím obsahem, zastupitelé dostali návrh dohody předložený přímo na místě.
Ing. Libor Škarda oponoval, že v dohodě není uvedeno, proč materiál nevyhovuje a proč má být
odvezen, tak jak se navrhovalo na schůzce.
Zastupitel Vít Cibuzar uvedl, že se celým problémem dvakrát zabývala stavební komise a že výsledek
jednání, který je nyní, je pro město přijatelný, a proto by už návrh dohody nerozporoval.
Ing. Škarda dále doplnil, že těžko se budou řešit v budoucnu další vícenáklady, které na akci vznikly,
pokud nebudou v dohodě důvody uvedeny nebo popř. jinde nebude o této skutečnosti žádný záznam.
Místostarosta navrhl pro rychlejší jednání řešit případné škody jen na základě protokolů laboratorních
rozborů, a ne nyní žádat doplnění dohody. Jsou objednány již další práce jako např. osazení návsi
dětskými hracími prvky, celá akce by se tak opět prodloužila.
Ing. Škarda informoval, že škoda vznikla i na 200 tunách štěrku, který se přimíchával do podloží a
nyní má být pouze za Kč =1,-- prodán, tak jak je uvedeno v předložené kupní smlouvě. Škoda by se
měla vyčíslit a měla by se určit osoba, která je za její vznik zodpovědná.
Občanka Divíšková z Mezirolí reagovala na názor pana místostarosty, že již dětské hřiště pro tuto
sezónu není pro občany tak důležité, jako to, aby byla akce dokončena v pořádku.
Další občanka z Mezirolí (nepředstavila se) nastínila, že škoda určitě vznikla i na stromech, které byly
na návsi a navrhuje neuzavírat cestu na podání trestního oznámení.
Občan Ladislav Cinegr se vyjádřil, že podporuje názor pana Škardy, škoda určitě vznikla, lavičky jsou
příliš blízko ohniště, v případě rozdělání ohně, budou poškozeny, pokud se bude podkladový materiál
materiál odvážet, bude se muset rozebrat ohniště. Navrhuje akci rychle zbrkle neukončovat, ale
dodělat již vše pořádně. Podivil se, že nebylo se zhotovitelem firmy dohodnuto, jaký bude dovážen
výplňový materiál.
Zastupitel Vít Cibuzar odpověděl, že osadní výbor doporučil upustit při realizaci akce od některých
projektem navržených variant, aby došlo ke zlevnění projektu a projektovaný výplňový materiál
nahradit materiálem deponovaným na skládce města. Tento však byl následně zhotovitelem před
realizací označen jako nevyhovující.
Paní starostka osvětlila, že investiční akci dozoroval osadní výbor a došlo k některým nedorozuměním.
Paní starostka trvá na variantě rychlého odvozu podloží z důvodu možného nebezpečí sankcí od
příslušných úřadů na ochranu životního prostředí a to konkrétně MŽP, neboť KÚKK odbor životního
prostředí nařídil podkladový materiál z návsi okamžitě odvozit, jinak celou záležitost postoupí
nadřízeným orgánům. Stavba už je takto od zhotovitelské firmy bohužel předána. Nyní se musí
dohodnout, jakou výplň a jaký povrch na návsi zvolit. Starostka dále doplnila, že se v Mezirolí
plánovala anketa mezi obyvateli, jakou variantu zvolit, ale zřejmě již na to nebude časový prostor.
Paní Konečná, občanka z Mezirolí, seznámila přítomné, že nyní navezený vzorek materiálu
jednoznačně pro mezirolské občany nevyhovuje, jedná se opět o jakýsi štěrk, nasbírali proti 120
podpisů mezi občany. Vyslovila obavy nad možnou kontaminací vody z návsi.
Předseda osadního výboru Jakub Čáslavský doplnil, že jemu se jevil vhodnější jiný povrchový materiál
než tráva z důvodu její údržby.
Paní Divíšková za občany uvedla, že varianta kačírku na dětském hřišti a tráva na zbytku plochy návsi
by byla pro mezirolské občany vyhovující.
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Paní starostka ještě dodala, že žlutá drť (odval) by byla pouze pod lavičkami.
Zastupitel Škarda osvětlil svůj návrh odvozu i povrchové úpravy štěrku, protože nikdo nyní nezaručí,
že nedošlo k promísení a ke kontaminaci s podložím. Vznesl dotaz, jak by se řešilo případné další
odebrání vzorků z nižšího podloží a připravená dohoda taktéž neobsahuje, jak by se finančně řešilo
další odebrání podloží.
Zastupitelka MUDr. Hana Nesybová požádala všechny přítomné, aby si z této akce vzali ponaučení, a
aby se již případně v budoucnu podobná situace nikdy neopakovala, že by něco nebylo smluvně
zajištěno.
Ing. Škarda dodal, že dohody budou alespoň doplněny o přílohy kontrolních protokolů.
Vít Cibuzar poděkoval přítomným zastupitelům za vstřícnost.
Jakub Čáslavský se dotázal v souvislosti s plánovanou akcí 1. 9. Loučení s létem, kdy budou práce
dokončeny na akci Náves Mezirolí, zda mají tuto plánovanou kulturní akci přeložit na jiné místo.
Jednání 33. zasedání ZMě ukončeno v 16.51 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 1. 8. 2018.
V Nové Roli dne 6. 8. 2018.
Ověřovatelé zápisu:

………………………
MUDr. Hana Nesybová

…………………
Vít Cibuzar

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