Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 1. 10. 2015 od 16:00 h v sále Domu kultury v Nové Roli, Chodovská č. p. 236
**************************************************************************
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni: David Niedermertl, Petr Dolejš,
08/01 – Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program svého 8. zasedání takto:
1) Zahájení a organizační záležitosti
2) Zapojení města do projektu KARLOVA STEZKA II.
(v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko)

Program schválen 9 hlasy

2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
MUDr. H. Nesybová – předseda
P. Krbcová – člen
M. Tichá – člen

Zvoleni 9 hlasy

3) ZMě určilo ověřovateli zápisu: p. J. Vrchlavský, Ing. L. Škarda

Schváleni 9 hlasy

4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 7. zasedání ze dne 2. 9. 2015 bez připomínek.

Usnesení schváleno 9 hlasy

08/02 - Zapojení města do projektu KARLOVA STEZKA II.
1) ZMě schvaluje přípravu realizace projektu „Karlova stezka II“ a zajištění předfinancování z
rozpočtu města v letech 2015-2017 ve výši 11 426 460,00 Kč a spolufinancování projektu ve výši
10 % celkových výdajů v rámci žádosti o dotaci z Programu spolupráce Svobodný stát Sasko –
Česká republika 2014-2020 a to za podmínky, že Lead Patrner obdrží (v souladu Příručkou pro
české kooperační partnery pro program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017) závazný příslib
financování projektu (smlouva o poskytnutí dotace).

Usnesení schváleno 9 hlasy

Záznam rozpravy a diskuse k projednávaným návrhům dle programu zasedání:

Paní starostka seznámila zastupitele s vývojem celého případu počínaje prvním jednáním v červnu
letošního roku až po schůzku s německou stranou v prostorách MěÚ v minulém týdnu. Německou
stranou jsme byli několikrát požádáni o přistoupení k projektu, předfinancování by bylo formou úvěru.
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zast. Vrchlavský – dotaz na vlastnictví pozemků pod plánovanou cyklostezkou,
Mgr. Pastor – vše je ok, již máme prováděcí projektovou dokumentaci,
Zast. Vrchlavský – překvapila ho „nízká“ rozpočtová cena,
Mgr. Pastor – aktualizace letos na jaře
Zast. Vrchlavský – povrch?
Mgr. Pastor – asfalt
Starostka – jsme nejlíp připravená obec „po trase“
Zast. Vrchlavský – kde bude v Jimlíkově konec?
Mgr. Pastor – nad hospodou
Mgr. Pastor seznámil zast. i o záměrech města Chodov (cyklostezka Bílá Voda – N.Role) což by pro
obě města znamenalo možnost napojit tyto trasy i jako okruh
p. Hejna (OV Jimlíkov) – za část Jimlíkov je jednoznačně pro, stav nás straší již 20 let
Ing. Škarda – je možné propojit budoucí stav od rybníka na stávající cyklostezku?
Mgr. Pastor vysvětlil, že v tuto chvíli to není proveditelné
Po projednání bodu „Karlova stezka“ starostka města seznámila zastupitele s dopisem Plzeňského
Biskupství, kterým avizovalo možný požadavek církve na navrácení majetku a pozvalo představitele
města na jednání o této záležitosti.
Jednání 8. zasedání ZMě ukončeno v 16.40 h, zapsal Bc. Roman Svoboda dne 1. 10. 2015.
V Nové Roli dne 1. 10. 2015.

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Vrchlavský, v.r.

Ing. Libor Škarda, v.r.

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města
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