Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 30. 12. 2015 od 17:00 h v přednáškovém sále Městské knihovny v Nové Roli,
Chodovská č. p. 236
**********************************************************************
Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni: Petr Dolejš st. – dlouhodobě nemocen, ing. Libor Škarda – dovolená, Karel
Ježek.
10/01 – Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program svého 10. zasedání takto:
1
2

3
4

Zahájení a organizační záležitosti
Finanční záležitosti
1) Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
2) Rozpočet města na rok 2016
3) Veřejnoprávní smlouva TJ Nová Role
4) Veřejnoprávní smlouva Technická služba Nová Role, s.r.o.
Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města
Různé
1) Pořízení změny návrhu územního plánu města
2) Rozpočet SKHZ na rok 2016

Program schválen 12 hlasy.
2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda – Vít Cibuzar; členové – Jitka Vávrová, Marcela Dubová

Zvoleni 12 hlasy,

3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Tomáš Pavlíček, Petra Krbcová

Schváleno 12 hlasy.

4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 9. zasedání ze dne 11. 11. 2015 bez připomínek;

Usnesení schváleno 12 hlasy.

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
10/02 – Finanční záležitosti
1) ZMě bere na vědomí informaci o nařízení vlády č. 352/2015 Sb. ze dne 14. 12. 2015, kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Usnesení schváleno 12 hlasy

2) ZMě:
a) schvaluje předložený návrh rozpočtu města Nová Role na rok 2016 v členění na odvětvové

paragrafy včetně všech položek, příspěvků na činnost příspěvkových organizací města a dále
rozpis plánu oprav místních komunikací, budov a VO v § 2212, 2219, 3631 a 6171 dle přílohy
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č. 3, která je součástí rozpočtu. Celkový objem příjmů rozpočtu je Kč =77 748 200,-- a výdajů
Kč =90 044 148,--. Celý rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši Kč = 12 295 948,-- je krytý
přebytkem prostředků města na běžných účtech z hospodaření z minulých let. Z tohoto
přebytku je dále financována splátka úvěru ve výši Kč =1 421 052,-- u KB a. s. a Kč =
4 500 000,-- u ČSOB a s. Součástí schváleného rozpočtu města je dále rozpis předpokládaných
kapitálových výdajů Plán investičních akcí města na rok 2016 v celkové sumě Kč
=31 039 000,-- a dále Plán tvorby a použití peněžních fondů města, plán nákladů a výnosů z
vedlejší hospodářské činnosti města a rozpočtový výhled do roku 2019. Kompletní dokumenty
schváleného rozpočtu města jsou přílohou tohoto zápisu.
b) ruší své usn. č. 9/04-2) ze dne 11. 11. 2015 o rozpočtovém provizoriu pro rok 2016.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel (MUDr. Hana Nesybová)

3) ZMě schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 9/2015 o poskytnutí investiční

dotace na stavbu sálu pro spolek Tělovýchovná jednota Nová Role, IČ 47696001 v celkové výši
dotace Kč =1 000 000,-- a to změnou v článku IV., odst. 1, písm. a) kdy příjemce dotace je
oprávněn čerpat dotaci k realizaci díla nejpozději do 30. 9. 2016.

Usnesení schváleno 12 hlasy

4) ZMě schvaluje poskytnutí investiční dotace v roce 2016 na nákup multifunkční malé vozové
techniky včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu pro Technickou službu Nová Role, s. r. o., IČ
26329883 z rozpočtu města v souladu se schváleným rozpočtem města pro rok 2016 a Zásadami
pro přidělování dotací z rozpočtu města do výše Kč =3,2 mil. bez DPH. ZMě schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy dle předloženého návrhu k realizaci pořízení investice nejpozději do 30. 11.
2016.

Usnesení schváleno 12 hlasy

10/03 – Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města
1) ZMě:
a) schvaluje změnu názvu a sídla organizační složky města, knihovny města, a to nový název
Městská knihovna Nová Role, sídlo: Chodovská 236, Nová Role, 362 25 a ukládá RMě zajistit
zápis změny zřizovací listiny v příslušných rejstřících, KÚKK, MK.
b) schvaluje změny názvu a sídla příspěvkových organizací města, školských zařízení, ukládá
RMě zajistit zápisy změn jejich zřizovacích listin v příslušných rejstřících u KÚKK, KS, MŠMT:
I. Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace
Sídlo: Rolavská 234, 362 25 Nová Role
IČ 70939837
II. Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace
Sídlo: Mezirolí 67, 362 25 Nová Role
IČ 70939446
III. Základní škola Nová Role, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 232, 362 25 Nová Role
IČ 70939454
IV. Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace
Sídlo: Chodovská 236, 362 25 Nová Role
IČ 75042151
c) schvaluje beze změn hlavní a hospodářskou činnost jednotlivých organizací.
d) schvaluje vymezení majetku ve svém vlastnictví, který předává jednotlivým příspěvkovým
organizacím k hospodaření (dále rovněž „svěřený majetek“). Seznam tohoto majetku je
nedílnou součástí zřizovacích listin.

Usnesení schváleno 12 hlasy
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10/04 – Různé
1) ZMě schvaluje pořízení změny návrhu územního plánu města Nová Role a to rozšíření návrhu o
levobřežní trasu plánované „Rolavské cyklostezky“ v k. ú. Nová Role a požaduje na zpracovateli
ÚP zapracovat podnět na změnu funkčního využití ploch ÚP pro veřejně prospěšnou stavbu dle
podkladů předložených městem Nejdek. Současně původní požadavek, schválený usnesením ZMě
č. 07/06 – 2) ze dne 2. 9. 2015 zůstává rovněž zachován.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel (Tomáš Pavlíček).

2) ZMě bere na vědomí Rozpočet na rok 2016 Sdružení Krušné hory – západ, jehož je město
členem do 31. 12. 2015. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce města pod dobu 15-ti dnů.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

Záznam rozpravy a diskuse k projednávaným návrhům dle programu zasedání:
10/02-1) Jitka Pokorná seznámila přítomné s novelou nařízení vlády o zvýšení odměn zastupitelů a navrhla
zvýšit odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva dle NV č. 352/2015 Sb. od 1. 1. 2016 dle
tohoto nařízení, současně navrhla neuvolněnému místostarostovi zvýšit odměnu za výkon funkce o Kč 2 tis.
Místostarosta navýšení své odměny odmítl. Radní MUDr. Hana Nesybová vyslovila nesouhlas s navýšením
odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva. Zastupitel Jiří Vrchlavský taktéž uvedl nesouhlas s navýšením
odměn, peníze by raději poskytl do Charitativního fondu města. Po krátké diskusi se nakonec zastupitelé shodli,
že v tuto chvíli nebude provedena žádná úprava výše odměn a nařízení vlády pouze vzali na vědomí.
10/02-2a) Radní MUDr. Hana Nesybová podala žádost o navýšení položky v § 3399, položka 5194 – věcné dary
na Vítání občánků a Svatební obřady (důstojný nákup dárků) o Kč 30 tis. MUDr. Hana Nesybová dále vyslovila
dotaz, zda rozpočtované částky na příděl dotací pro sportovní organizace jsou odpovídající výši, tak aby
rozpočet korespondoval s nově schválenými Pravidly pro poskytování dotací spolkům. MUDr. Nesybová ještě
vyslovila svůj nesouhlas s pořízením pivních setů a party stanů na kulturní akce města a nebude proto hlasovat
kladně s návrhem rozpočtu pro rok 2016. Zastupitel Jiří Vrchlavský ji oponoval, že rozpočet je v objemu Kč 90
mil. a nejeví se mu rozumné nepodpořit jej kvůli částce Kč 250 tis. (přestože on sám má s touto položkou také
problém), když rozpočet je jinak velice dobře připravený a již několikrát podrobně všemi rozdiskutovaný.
Místostarosta Jan Lichnovský dodal, že pokládá diskuzi ve věci nákupu párty stanu a pivních setů též za
zbytečnou. Zdarma nikdo sety a stany neposkytne, a pokud se mají zapůjčovat, řešit dopravu, je to složité a
drahé. Současně uvedl, že je možné tento majetek využít jako formu nepeněžitého plnění – poskytnutí podpory
organizátorům ze strany města při pořádání akcí na území města i jinými subjekty, než je přímo město Nová
Role. Radní Milena Tichá doplnila, že akce pak mají i zcela jinou úroveň a kvalitu, když je k dispozici kvalitní
zázemí. Starostka uvedla, že se bude řešit zodpovědně uskladnění a manipulace s nově pořízeným majetkem.
Vedoucí EO p. Černá doplnila aktuální KZ bankovních účtů k 30. 12. a dále doplnění do plánu investic
nedokončené akce přechodů z r. 2015 a dále další drobné opravy komunikací v běžném rozpočtu. Občan, D.
Hájek vznesl dotaz na upřesnění způsobu přidělování dotací spolkům z rozpočtu města dle nových Pravidel pro
přidělování dotací.
10/04-1) Starostka města přivítala hosta ing. Trtíka z Nejdku a vyzvala ho, aby vysvětlil svůj důvod návštěvy na
úvod zasedání zastupitelstva před projednáváním vlastního programu. Host zastupitelstva ing. Jaromír Trtík –
radní města Nejdek a pořizovatel ÚP města Nejdek seznámil přítomné, že se ukázala i další možná varianta
vedení plánované cyklostezky podél břehu Rolavy a to po levé straně toku. Levobřežní strana Rolavy by byla
vhodnější, krásnější a schůdnější pro cyklostezku. Požádal tedy zastupitele, aby město Nová Role zapracovalo
do ÚP i levobřežní variantu pro možnost budoucího vyjednávání, rozhodování a získávání dotace na cyklostezku.
Stále není definitivně rozhodnuto, zda se bude realizovat levobřežní nebo pravobřežní varianta, bude záležet i
na vyvlastnění příslušných pozemků. Do budoucna je lepší a bezpečnější cyklostezka než jen cyklotrasa jako je
dosud tzv. stará Chodovská (Nejdecká), komunikace III. třídy, která není bezpečná pro děti.
Zastupitel Jiří Vrchlavský oponoval, že levobřežní strana v místech u Niťárny je v záplavové oblasti, je zde složitý
kamenitý terén a mnoho různých vlastníků pozemků lesů, čili se mu nejeví tato trasa lehce realizovatelná.
10/04-3) Proběhla diskuze o stavu budovy lékárny v Nové Roli v Rolavské ul. Budova je ve vlastnictví soukromé
osoby, která prostory pronajímala lékárnici, ta zde však již svoji činnost ukončila. Majitelka budovy nabídla
3

městu odkoupení budovy lékárny v Rolavské ulici za Kč 2,5 mil. Cena obvyklá dle znaleckého posudku, který si
majitelka nemovitosti nechala vypracovat je Kč 1,25 mil., majitelka je však názoru, že skutečná tržní cena činí
Kč 3,1 mil. Je zde i možnost, že by budovu lékárny odkoupil od vlastníka někdo jiný než město a provozoval zde
lékárnu, otázka do budoucna je ovšem, jak dlouhý čas by to bylo. Místostarosta doplnil, že nabídnutá kupní
cena kč 2,5 mil. vychází v přepočtu Kč 14 tis. za m2, což bývá v současnosti běžná tržní cena, nicméně určitě je
vhodné ještě s majitelkou o ceně jednat (s přihlédnutím i např. k vybavení lékárny). Zastupitel Jiří Vrchlavský
oponoval, že za nemovitost v tak žalostném technickém stavu je čirý nesmysl platit uvedenou nehoráznou cenu.
Je již výhodnější postavit novou budovu, např. montovaný domek na zelené louce. Zastupitel Tomáš Pavlíček
uvedl, že cenu, která je vyšší než odhad, je nutno brát jako hodnotu za to, že si nemocný člověk zajde do
budovy lékárny hned vedle budovy lékaře. Starostka vysvětlovala, že lékárna by měla být prioritní služba města
pro občany a je tedy prvořadým úkolem problém znovu otevření lékárny ve městě řešit.
V závěru starostka poděkovala všem za spolupráci, popřála hodně štěstí a zdraví do nového roku a pozvala
přítomné i novorolskou veřejnost na novoroční koncert 3. 1. 2016 od 17 hodin v sále Kulturního domu.
Na závěr uvádíme plánované termíny zasedání zastupitelstva města Nová Role v roce 2016. Jsou to:
17. únor
20. duben
22. červen
7. září
2. listopad
14. prosinec

Jednání 10. zasedání ZMě ukončeno v 18.01 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 30. 12. 2015.
V Nové Roli dne 4. 1. 2016
Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Pavlíček, v. r.

Petra Krbcová, v. r.

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města
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