Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 20. 12. 2018 od 13:00 h v zasedací místnosti MěÚ v Nové Roli, Chodovská 236
**********************************************************************
Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni: Mgr. Ladislav Slíž, David Niedermertl, MUDr. Hana Nesybová, Ing. Václav
Bechiňský, Petra Krbcová.
3/01 – Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program svého 3. zasedání takto:
1/ Zahájení a organizační záležitosti
2/ Přijetí dotace na městské lesy a schválení veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem
o této dotaci

Program schválen 10 hlasy.

2) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Jan Kvapil, Milena Tichá.

Schváleno 10 hlasy.

3/02 – Přijetí dotace na městské lesy a schválení veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským
krajem o této dotaci
ZMě schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Nová Role a Karlovarským krajem na
přijetí dotace ve výši Kč =149 075,-- pro vedlejší hospodářskou činnost města Lesní správa na
opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami. ZMě
pověřuje starostku města k uzavření smlouvy.

Usnesení schváleno 10 hlasy.
Diskuse:

Přítomní zastupitelé odsouhlasili, že toto mimořádné zasedání zastupitelstva nebude nahráváno na
zvukový záznam.
Krátce diskutováno, zdali město neobdrželo v posledních třech letech podporu de minimis.
Starostka města informovala přítomné o investiční akci města přístupová komunikace do Swiss-formu,
kde jsou vícepráce (radius v zatáčce 18“, pláně vozovky – neúnosnost podloží cca Kč 350 tis., ploty
zahrádkářů Kč 50 tis.).
Ing. Škarda doplnil, že se bude muset vyčlenit částka v rozpočtu na rok 2019, případně domluvit další
finanční spoluúčast se společností Swiss-form. Dnes už částka činí Kč 3,5 mil., a jsou tu další
vícepráce cca za Kč 350 tis. bez DPH. ZMě schválilo max. finanční výdaj Kč 3 mil.
Jednání 3. zasedání ZMě ukončeno v 13.17 h, zapsala Kateřina Černá DiS. dne 20. 12. 2018.
V Nové Roli dne 20. 12. 2018.
Ověřovatelé zápisu:

…………………
Jan Kvapil

…………………
Milena Tichá
……………………………
Jitka Pokorná-starostka města
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