Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 13. 9. 2017 od 17:00 h v přednáškovém sále Městské knihovny
v Nové Roli, Chodovská 236
**********************************************************************
Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni: Jan Lichnovský (nemoc), MUDr. Hana Nesybová (nemoc), Tomáš Pavlíček
(zahraniční dovolená), Vít Cibuzar (dovolená). Petr Dolejš st. od bodu 26/01-1)- Různé
6/ Projednání vzájemných dluhů p. Dolejše města opustil jednání.
26/01 – Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program svého 26. zasedání takto:
1/ Zahájení a organizační záležitosti
2/ Kontrola plnění usnesení
3/ Převody nemovitostí
1) žádost spol. Sedlecký kaolín a.s. o stanovisko k prodeji pozemků p. p. č. 1649, k. ú. Nová
Role a p. p. č.105/1, 105/4, 105/8, 108/1, 110/2, 110/3, 106/1, 106/2, 106/4, 130/1,133/1,
133/5, 667/2, k. ú. Jimlíkov, v majetku České republiky (CHLÚ Božičany II.)
2) žádost spol. Sedlecký kaolín a.s. o stanovisko k prodeji pozemků p. p. č. 599/2, 599/3 a
617/1, k. ú. Jimlíkov, v majetku České republiky (CHLÚ Mírová I. a CHLÚ Jimlíkov II.)
3) bezúplatný převod pozemků p. p. č. 1110/2, 1110/3 a 1110/6 v k. ú. Nová Role do majetku
města
4) bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1109/102 v k. ú. Nová Role do majetku města
5) odkup částí pozemků p. p. č. 1109/94 a 1109/97
6) odkup části pozemku p. p. č. 1175/22
7) prodej pozemků p. p. č. 1754 a 1685 k. ú. Nová Role
8) pojmenování ulic v Jimlíkově
9) dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí mezi městem a spol. Seniormed s.r.o. (prodloužení
termínu pro podpis kupní smlouvy k budově č. p. 231 – bývalý VÚM)
4/ Finanční záležitosti
1) finanční vypořádání za opravu části komunikace ul. Jarní
2) rozpočtová opatření – RO č. 46/2017 převod mezi položkami v kapitole školství
3) dotace – Festival Rock iN Roll
4) hospodaření města – výsledek hospodaření k 30. 6. 2017
5/ Pověření zastupitele k přijímání projevu vůle snoubenců o vstupu do manželství

Program schválen 10 hlasy.
2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda – Marcela Dubová; členové – Jiří Vrchlavský, Jitka Vávrová.

Zvoleni 10 hlasy.

3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Milena Tichá, David Niedermertl.

Schváleno 10 hlasy.

4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 25. zasedání ze dne 28. 6. 2017 bez připomínek;

Usnesení schváleno 10 hlasy.

26/02 – Kontrola Plnění usnesení
ZMě provedlo kontrolu plnění svých usnesení takto:
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Usn. 17/03-1) (r. 2013) ve znění usn. ZMě č. 18/03 – 1) ze dne 12. 10. 2016 – trvá, žádost řeší SPÚ;
Usn. 19/03 – 1) bezúplatný převod pozemku st. p. č. 1459 k. ú. Nová Role za účelem stavby hráze –
trvá, žádost řeší SPÚ;
Usn. 25/08) nová pravidla pronájmu KD schválila RMě dne 23.8.2017 pod usn. č. 75/04 – 3).
USNESENÍ: ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu plnění usnesení;

Usnesení schváleno 10 hlasy.

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
26/03 – Převody nemovitostí
1) ZMě na základě žádosti, kterou dne 31. 8. 2017 podala společnost Sedlecký kaolin a.s., Božičany
167, Božičany, vydává souhlasné stanovisko k prodeji pozemků p. č. 599/2, 599/3 a 617/1 v k.
ú. Jimlíkov, obec Nová Role, neboť v určené lokalitě není v budoucnu předpokládán rozvoj města
Nová Role.

Usnesení schváleno 10 hlasy.

2) ZMě schvaluje na základě souhlasu vlastníka pozemků p.č. 1110/2, 1110/3 a 1110/6 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role, kterým je Thun 1794 a. s., Nová Role, uzavření smlouvy na
bezúplatný převod části pozemku p.č. 1110/2 oddělené geometrickým, plánem č. 1180-173/2017
jako pozemek p.č. 1110/32 o výměře 174 m2, dále pozemku p. č. 1110/3 o nové výměře 1805 m2
na základě výše zmíněného geometrického plánu a části pozemku p.č. 1110/6, oddělené na
základě výše zmíněného geometrického plánu jako díl „a“ o výměře 318 m2 do majetku města
Nová Role v souvislosti s plánovaným vybudováním příjezdové komunikace k nově vybudovanému
areálu firmy Swiss Form a. s., Nová Role. Převod do majetku města bude realizován po
vypořádání zástavního práva k pozemku p. p. č. 1110/3 výmazem v Katastru nemovitostí.

Usnesení schváleno 10 hlasy.

3) ZMě schvaluje na základě souhlasu vlastníka pozemku p. č. 1109/102 v k. ú. Nová Role, obec
Nová Role, kterým je spol. VITREA a. s., Ctiradova 508/1, 140 00 Praha, uzavření smlouvy
s vlastníkem na bezúplatný převod pozemku p. č. 1109/102 o výměře 885 m2, do majetku města
Nová Role.

Usnesení schváleno 10 hlasy.

4) ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi části pozemku p. č. 1109/94 oddělené
geometrickým plánem č. 1124-7/2016 jako díl „e“ o výměře 104 m2 a pozemku p. č. 1109/97 o
výměře 283 m2, vše v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, od podílových spoluvlastníků osobní údaje

prodávajících jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu, za cenu dle platné cenové mapy schválené ZMě dne
2.5.2007, která činí 250,- Kč za m2 podle schváleného ÚP města Nová Role. Jedná se o výkup
nemovitostí dotčených rekonstrukcí místní komunikace na p. p. č. 1571 v majetku města Nová
Role.

Usnesení schváleno 9 hlasy, 1 se zdržel (David Niedermertl oznámil střet zájmů – je
v příbuzenském vztahu s prodejci pozemku).
5) ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 1175/22 o výměře 16 m2 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role, od osobní údaje prodávajícího jsou v souladu § 16, § 17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu, za
cenu dle platné cenové mapy schválené ZMě dne 2.5.2007, která činí 250,- Kč za m2 podle
schváleného ÚP města Nová Role. Jedná se o výkup nemovitostí dotčených rekonstrukcí místní
komunikace na p. p. č. 1571 v majetku města Nová Role.

Usnesení schváleno 10 hlasy.
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6) ZMě schvaluje v souladu s čl. V. Úplného zněním pravidel prodeje pozemků a ostatních
nemovitostí v majetku města uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p. p. č. 1685 o výměře
426 m2 a p. p. č. 1754 o výměře 49 m2, v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, pro osobní údaje

kupujícího jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu. Požadované pozemky sousedí s pozemkem žadatele.
Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 480,- Kč + 21% DPH za m2 plochy.

Usnesení schváleno 10 hlasy.

7) ZMě neschvaluje žádost osobní údaje žadatele jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu,, o zřízení ulic
na pozemku p.č. 67/1 (ostatní komunikace), v k. ú. Jimlíkov, obec Nová Role a jejich pojmenování
na „Podpísečná“ a „Na Výsluní“, neboť pojmenování ulic v této lokalitě není v současnosti zájmem
města.

Usnesení schváleno 8 hlasy, 2 se zdrželi (ing. Libor Škarda, Jiří Vrchlavský).

8) ZMě schvaluje, na základě došlé žádosti společnosti Seniormed s.r.o., Závodu Míru 685, Karlovy
Vary, prodloužení termínu pro podpis kupní smlouvy k nemovitosti č. p. 239 (bývalý VÚM) do 30.
9. 2017 a ukládá starostce města podepsat v tomto znění dodatek ke Smlouvě o budoucí kupní
smlouvě ze dne 4. 5. 2017 uzavřené mezi městem a spol. Seniormed. Náklady spojené s údržbou,
provozem a správou nemovitosti včetně energií za měsíc září 2017 uhradí společnost Seniormed s.
r. o. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení schváleno 10 hlasy.
26/04 – Finanční záležitosti

1) ZMě schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2017 na Kč 4 mil.
Snižují se kapitálové výdaje – školství, investiční transfer
§ 3113, položka 6351
Zvyšují se kapitálové výdaje – školství, budovy a stavby
§ 3113, položka 6121

Usnesení schváleno 10 hlasy

2) ZMě schvaluje doplatek dotace Kč =70 000,-- na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání
multižánrového hudebního festivalu, který se konal v Nové Roli na pláži u rybníka 29. 7. 2017 pod
názvem Festival Rock iN Roll zastoupený společností RiR s. r.o., IČ 04778260, DIČ CZ04778260,
sídlo Školní 69/4, 362 25 Nová Role. Společnost zastupuje Jiří Švec, nar. 11. 9. 1989, trvale bytem
Školní 69, 362 25 Nová Role. Rozpočet akce činil cca Kč 1,7 mil., pro dotaci z rozpočtu města
předloženy výdaje za hlavní hudební skupiny ve výši Kč 483 tis. Dle usn. RMě poskytnuta záloha
Kč =50 000,--. Celkem tedy neinvestiční účelová dotace pro tuto společnost bude činit Kč
=120 000,--.

Usnesení schváleno 10 hlasy.

3) ZMě bere na vědomí výsledek hospodaření města k 30. 6. 2017 včetně tvorby a čerpání fondů
města, kdy k tomuto datu je hospodaření roku 2017 s přebytkem v rozpočtu města Kč 10 462 tis.,
příjmy města po konsolidaci činily Kč =36 597 tis., výdaje po konsolidaci Kč =26 135 tis.
Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zisk v částce Kč =12 883 tis. a ve vedlejší hospodářské
činnosti zisk Kč =297 tis., náklady z hlavní činnosti byly Kč =25 019 tis., výnosy pak Kč =37 902
tis., ve vedlejší hospodářské činnosti města Lesní správa náklady činily Kč =549 tis. a výnosy Kč
=846 tis.

Usnesení schváleno 10 hlasy.
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26/05 – Pověření zastupitele k přijímání projevu vůle snoubenců
ZMě pověřuje v souladu s § 11a odst. 1a zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o matrikách), členku ZMě
PaedDr. Miluši Duškovou k tomu, aby před ní mohli snoubenci činit prohlášení, že spolu vstupují do
manželství dle zákona o matrikách (pověření k tzv. funkci oddávajícího).

Usnesení schváleno 10 hlasy.

Diskuse:

26/01-1)-6/ Různé – zastupitel p. Petr Dolejš st. požádal v rámci schvalování návrhu programu
jednání ZMě zařadit do bodu Různé – projednání jeho dluhu na nájemném za pronájem autokempu
v Nové Roli za období červenec až listopad 2016 a dluhu města vůči jeho osobě za spotřebu el. en.
v přečerpávací stanici odpadních vod v areálu autokempu za dobu od 9/2010 do 11/2016. Zastupitel
ing. Libor Škarda se dotázal, zda má p. Petr Dolejš k předložení nějaké skutečnosti, které dosud
nebyly zastupitelům v této záležitosti doloženy a pokud ne, považuje jednání v této věci v rámci ZMě
za bezpředmětné. Hlasováno o návrhu na zařazení navrhovaného bodu po předneseném stanovisku
ing. Libora Škardy: Pro 5 (Marcela Dubová, Jitka Pokorná, David Niedermertl, Milena Tichá, Petra
Krbcová), 5 proti (Ing. Libor Škarda, PaedDr. Miluše Dušková, Jiří Vrchlavský, Karel Ježek, Jitka
Vávrová) 1 se zdržel (Petr Dolejš st.).
Pan Petr Dolejš st. následně oznámil, že celou záležitost předá právnímu zástupci města a opustil
jednání zastupitelstva města.
26/03-1) – Ing. Ivo Lukeš, zaměstnanec Sedleckého kaolinu a. s. Božičany se dostavil jako host na
jednání ZMě k vysvětlení bodu jednání ZMě a to předložení žádosti Sedleckého kaolinu a. s. Božičany
na město Nová Role o souhlasné stanovisko města k odkupu pozemků v k. ú. Nová Role od státu na
Sedlecký kaolin a. s. Božičany. Jedná se o pozemky, které má Sedlecký kaolin a. s. Božičany nyní
v pronájmu. Na základě nájemní smlouvy má Sk a. s. přednostní právo k odkupu pozemků dle § 20
Horního zákona právě na základě uzavřené nájemní smlouvy. Sedlecký kaolin a. s. Božičany si podal
žádost o odkup předmětných pozemků v roce 2004. Stát v zastoupení SPÚ ČR oslovil Sk a. s.
Božičany až nyní v této záležitosti. Dle novely Horního zákona se obce v současnosti žádají o
souhlasné stanovisko k prodeji pozemků. Jedná se o pozemky v chráněném ložiskovém území. Odkup
pozemků od státu na Sk a. s. nezakládá přednostní právo těžby, samotná těžba by se řešila
samostatně. Tajemník úřadu Bc. Roman Svoboda seznámil přítomné, že OV Jimlíkov nesouhlasí
s prodejem pozemků z důvodu budoucího možného rozvoje části obce Jimlíkov. Vedoucí OSA Jana
Kohoutová uvedla, že za stavební úřad nedoporučuje vydat souhlasné stanovisko k prodeji pozemků
právě z důvodu již zmíněného budoucího rozvoje části obce Jimlíkov. Zastupitel Ing. Libor Škarda
vznesl dotaz, zda by bylo možné na předmětných pozemcích provádět územní rozvoj, tzn. výstavbu
RD, pokud se jedná o chráněné ložiskové území. Paní Kohoutová odpověděla, že z důvodu výstavby
RD by to bylo možné, nelze bránit rozvoji obce jen z důvodu, že je na pozemcích chráněné ložiskové
území. Zastupitel Jiří Vrchlavský se zeptal ing. Lukeše, zda plánuje Sk a. s. Božičany v současné době
rozšíření dolové činnosti. Ing. Lukeš uvedl, že nyní ne. Dále ing. Lukeš oponoval paní Kohoutové, že
MŽP by nepovolilo v chráněném ložiskovém území v budoucnu změnu územního plánu a výstavbu
RD, když se jedná o chráněné ložiskové území.
Hlasováno o původně navrženém usnesení 26/03-1): ZMě na základě žádosti, kterou dne 19. 6. 2017
podala společnost Sedlecký kaolin a.s., Božičany 167, Božičany, vydává nesouhlasné stanovisko
k prodeji pozemku p. č. 1649 v k. ú. Nová Role a pozemků p. č. 105/1, 105/4, 105/8, 108/1, 110/2,
110/3, 106/1, 106/2, 106/4, 130/1, 133/1, 133/5, 667/2 v k. ú. Jimlíkov, vše obec Nová Role, neboť
to není zájmem města.
Usnesení schváleno 7 hlasy, proti 2 (ing. Libor Škarda, PaedDr. Miluše Dušková), 1 se zdržel (Jiří
Vrchlavský). Usnesení nebylo přijato.
Tajemník MěÚ upozornil na fakt, že nepřijetí navrhovaného usnesení ve věci nesouhlasu neznamená
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automaticky opačný postoj zastupitelstva, tzn. jeho souhlas. Zastupitelé tento fakt vzali na vědomí,
žádný další návrh usnesení k tomuto bodu jednání však již nebyl navržen. Tento bod programu tak
byl projednán, nebylo však k němu přijato žádné usnesení.

26/03-6) Pan Eduard Sládek přímo na zasedání před hlasováním o prodeji pozemku jeho osobě
vyslovil žádost na zastupitele o slevu kupní ceny z důvodu zhodnocení předmětného pozemku, který
má nyní v pronájmu, do pozemku investoval nejméně Kč 50 tis. Paní starostka odpověděla, že
poskytnutí případné slevy z kupní ceny se jí osobně zdá nespravedlivé vůči předešlým kupujícím
různých pozemků od města, neboť se již podobné případy v minulosti vyskytly a nikdy se sleva
neposkytla a prodávalo se dle cenové mapy města bez ohledu případného zhodnocení pozemku.
26/03-7) Paní Lidie Dědičová informovala přítomné, že si podala žádost o zřízení ulic v Jimlíkově ona,
jedná se jí pouze o zavedení dvou ulic ve dvou lokalitách obce, kde je spoluvlastníkem pozemků pro
výstavbu RD právě ona, nejde jí o to, zavádět ulice v celé části obce. Oponovala proti rozdanému
anketnímu dotazníku předsedou OV Jimlíkov občanům Jimlíkova, kde byla uvedena podle ní zavádějící
informace, že při zavedení ulic si budou muset občané vyměnit své osobní doklady. Pan Miroslav
Hejna, předseda OV Jimlíkov konstatoval, že byl vyzván úřadem města, učinit anketu v části obce
Jimlíkov na téma zavedení ulic a zeptat se všech občanů na jejich názor. Pan Hejna vysvětlil, že
v dotazníku uvedl všechny klady i zápory zřízení ulic v části obce Jimlíkov z důvodu objektivnosti
poskytování informací občanům pro jejich vyjádření v anketním dotazníku. Sdělil, že on sám nevidí
důvod v tak malé obci jako je Jimlíkov zavádět ulice a zavádět už pak jen dvě ulice jako zcela
nesmyslné. Dále vyzval paní Dědičovou, aby dosud neprodané pozemky na výstavbu RD, které mají
ve vlastnictví s p. Remišovským, řádně udržovali a sekali. Paní Dědičová odpověděla, že pozemky
sekají 2x do roka. Občan Petr Žák, jako majitel jednoho z pozemků v dané lokalitě, vznesl též žádost
o zřízení dvou ulic v dané části obce. Uvedl, že do budoucna je to přínosné pro současnou mladou
generaci v rámci rozvoje společnosti a dále dokud je lokalita neobydlená tak z důvodu pozdějších
změn dokladů po kolaudaci a přidělení čísla popisného k jednotlivým stavbám. Doplnil, že obec může
být v tomto směru inovativní. Paní starostka vyzvala vedoucí OSA paní Kohoutovou k vyjádření
z hlediska stavebního úřadu. Paní Kohoutová odpověděla, že zavedení ulic v obci není předmětem
řešení stavebního zákona, ale je to plně o vůli a rozhodnutí zastupitelů.
26/03-8) Ing. Libor Škarda doplnil, že navrhuje, aby společnost Seniormed s. r. o. uhradila náklady,
které souvisí s provozem, správou a údržbou nemovitosti, neboť tyto náklady dosud hradí město a
předmětnou budovu rezervuje pro Seniormed s. r. o.
26/04-1) Ing. Libor Škarda uvedl, že si město u společnosti bss neobjednalo úpravy na Jarní ul. v části před
garážemi a tudíž považuje návrh usnesení za bezpředmětný. Komunikace mezi garážemi nebyla vybudována
navíc, společnost bss si zjednodušila přívod inženýrských sítí do lokality, dle projektu měly inženýrské sítě vést
jinudy. Jiří Vrchlavský oponoval, že bss nekoupila pozemky od města, ale od p. Raka, který je koupil výhodně od
města, tak ať se bss dohodne s ním. Dále uvedl, že právní zástupce města by měl v této záležitosti razantněji
zastupovat zájmy města vůči bss. Tajemník doplnil, že případný avizovaný soudní spor se společností bss by byl
o neoprávněném užívání Jarní ul. obyvateli města nikoli o finanční náhradu za technické zhodnocení
komunikace. Ing. Libor Škarda navrhl svolat jednání s občany z předmětné ulice a vysvětlit jim celou historii
situace. Dokáže si i představit, že by bss lokalitu uzavřela tak, aby nebyla přístupná veřejnosti, ale využívali by ji
jen majitelé pozemků a RD. Hlasováno o původním návrhu usnesení 26/04-1):
a) schvaluje poskytnutí finanční náhrady ve výši Kč =250 tis. bez DPH společnosti bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s. r. o., IČ 25233866, se sídlem Chebská 53, 356 58 Sokolov uzavření za opravu rozbité
komunikace v majetku města mezi garážemi při vjezdu do Jarní ulice v Nové Roli p. p. č. 1513/11 v k.
ú. Nová Role, obec Nová Role, za podmínky následného bezúplatného převodu navazující komunikace
Jarní ulice v Nové Roli p. p. č. 860/9 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role do vlastnictví města.
b) ukládá starostce města uzavřít v této záležitosti příslušnou Dohodu.
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2017 celkem na Kč =302 500,-Zvyšují se kapitálové výdaje – místní komunikace
§ 2219, položka 6121 – TZ Jarní ul. mezi garážemi – realizace bss
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Snižují se kapitálové výdaje – nespecifikované rezervy
§ 6409, položka 5901.

Usnesení schváleno 0 hlasy, 10 proti. Usnesení nepřijato.
V rámci závěrečné diskuze po skončení schváleného programu jednání ZMě p. starostka informovala,
že vlastníci nemovitostí v rekreační oblasti za rybníkem v Nové Roli si požádali o vybudování
veřejného osvětlení v této lokalitě, což bylo radou města zamítnuto, neboť není předmětem zájmu
města budovat veřejné osvětlení v rekreačních oblastech, město má jiné důležitější investice. Ing.
Libor Škarda doplnil, že v minulosti při budování kanalizace odpadních vod společností VAK do
Božičan město vzneslo požadavek, aby byla na rohu odbočky do lokality za rybníkem vybudována
přečerpávací stanice odpadních vod, do které se budou moci majitelé nemovitostí v této oblasti
napojit a nebudou vypouštět splaškové odpadní vody do rybníka.
Pan Eduard Sládek z rekreační oblasti za rybníkem navrhl, aby město udělalo kontrolu, jak se
jednotlivé objekty v této lokalitě chovají s vypouštěním odpadním vod z jednotlivých rekreačních
objektů. Ing. Škarda uvedl, že už se toto šetření jednou v minulém období provádělo, je to však
časově nákladné a dle zákona tento problém následně řeší Magistrát města Karlovy Vary, odbor
životního prostředí, který těžko bude ve večerních hodinách jezdit na místo a provádět kontrolu. Je
těžké někomu něco konkrétně prokázat. V tomto případě je účinné, pokud občané sami mezi sebou
spolupracují a na případné nedostatky přímo upozorní úřad a případně podají konkrétní důkaz.
Jednání 26. zasedání ZMě ukončeno v 18.28 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 13. 9. 2017.
V Nové Roli dne 15. 9. 2017.
Ověřovatelé zápisu:

--------------------Milena Tichá

---------------------David Niedermertl

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

6

