Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 20. 4. 2016 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: Tomáš Pavlíček přítomen od bodu jednání 13/03-2), Vít Cibuzar na zasedání
nepřítomen od 18.04 h od bodu 13/04-6).
13/01 – Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program svého 13. zasedání takto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení a organizační záležitosti
Kontrola plnění usnesení
Převody pozemků
Finanční záležitosti
Investiční akce města
Různé

Program schválen 11 hlasy.
2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda – Marcela Dubová; členové – Jitka Vávrová, Jiří Vrchlavský.

Zvoleni 11 hlasy.

3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Ing. Libor Škarda a Petra Krbcová.

Schváleno 10 hlasy, 1 se zdržel (ing. Škarda).

4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 12. zasedání ze dne 17. 2. 2016 bez připomínek;

Usnesení schváleno 11 hlasy.

13/02 – Kontrola Plnění usnesení
ZMě provedlo kontrolu plnění svých usnesení takto:
Usn. 9/03-4 (r.2012), 13/03-2 (r.2012), 17/03-1 (r.2013) – trvá; převody pozemků s ČR dle
podaných žádostí města, v řešení SPÚ;
Usn. 17/03-1 (r.2013) – trvá; SPÚ zastavil řízení, variantní řešení bude možné až po schválení nového
ÚP města;
Usn. 14/03-1 (r.2012) uzavření smlouvy na prodej pozemku v Mezirolí po kolaudaci stavby – trvá,
stavba zatím bez kolaudace;
Usn. 09/06) odprodej ideální 1/2 televizních kabelových rozvodů (TKR) v Nové Roli z majetku města
druhému společníkovi Star – nova spol. s r.o. – smlouva podepsána, splněno;
USNESENÍ: ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu plnění usnesení;

Usnesení schváleno 11 hlasy.
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OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
13/03 – Převody pozemků
1) ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. p. č. 1024 o výměře 92 m2 v k. ú.
Mezirolí, 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 úřadě. Požadovaný
pozemek sousedí s pozemkem žadatele. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 250,- Kč +
21% DPH za m2 plochy.

Usnesení schváleno 11 hlasy.

2) ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku st. p. č. 664 o výměře 27 m2 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role, a to pro pana 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 úřadě.
Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 250,- Kč + 21% DPH za m2 plochy.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel (Tomáš Pavlíček – na jednání přišel v době
projednávání bodu).

3) ZMě souhlasí s převodem pozemku p. č. 191/36 o výměře 1 989 m2, v k. ú. Jimlíkov, obec Nová
Role, na základě žádosti převodce 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 úřadě na
nabyvatelku 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 úřadě. Nabyvatelka převodem
nemovitosti přebírá všechny podmínky stanovené v kupní smlouvě na prodej výše uvedeného
pozemku uzavřené dne 17. 12. 2012 mezi městem Nová Role jako prodávajícím a převodcem
nemovitosti jako kupujícím. Předkupní právo po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy ve prospěch
města Nová Role zůstává převodem nemovitosti na nabyvatelku nedotčeno.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

13/04 – Finanční záležitosti
1) ZMě bere na vědomí zápis ze 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Nová Role ze
dne 13. dubna 2016.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

2) ZMě schvaluje změnu názvu Charitativního fondu města na Konto pomoci města Nová Role
a jeho předložená Pravidla pro tvorbu a čerpání prostředků Konta města Nová Role s úpravou
v textu, kdy slovo fond se nahrazuje slovem konto. Ostatní ustanovení pravidel zůstávají beze
změny. Pro činnost konta bude nadále sloužit samostatný transparentní účet u Komerční banky,
a.s. č. 107-9826440257/0100.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel (ing. Libor Škarda).

3) ZMě schvaluje bezhotovostní čerpání finančních prostředků z Konta města Nová Role v dubnu
2016 v částce Kč =63 230,-- ve prospěch zákonného zástupce nezletilého 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 úřadě a to 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 úřadě, otce

nezletilého, za účelem úhrady výdajů spojených s léčbou závažného onkologického onemocnění
nezletilého. Jedná se o částku přijatých účelových darů na konto města od fyzických a právnických
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osob pod vyhlášeným variabilním symbolem. Prostředky budou převedeny jako dar na základě
Veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

4) ZMě schvaluje rozpočtová opatření číslo:
a) 11/2016 na Kč 300 000,-Zvyšují se běžné výdaje – revitalizace rybníka v Mezirolí u cyklostezky
I. § 2341, pol. 5171
o Kč 300 000,-Snižují se kapitálové výdaje – nespecifikované rezervy
II. § 6409, pol. 5901
o Kč 300 000,-b) 12/2016 na Kč 1 000 000,-Zvyšují se kapitálové příjmy – podpis KS na prodej ½ rozvodů KBTV
I. § 3341, pol. 3114
o Kč 1 000 000,-Zvyšují se kapitálové výdaje – nespecifikované rezervy
II. § 6409, pol. 5901
o Kč 1 000 000,-Zvyšuje se financování města
III. Pol. 8115
o Kč 1 000 000,--

Usnesení schváleno 12 hlasy.

5) ZMě bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 – 10/2016 realizovaná v dosavadním průběhu
roku 2016 radou města Nová Role.

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

6) ZMě schvaluje poskytnutí dotace na činnost spolků v roce 2016 působících v Nové Roli
z rozpočtu města v souladu s Pravidly města takto:
- Fotbalový klub Nová Role ve výši Kč
= 460 000,-- Tělovýchovná jednota Nová Role ve výši Kč
= 268 000,-- Tenisový klub Nová Role ve výši Kč
= 97 000,-- Skaut-český skauting ABS, středisko Javor Nová Role
= 53 000,-O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy dle vzoru z Pravidel
města o poskytování dotací.

Usnesení schváleno 9 hlasy, 1 proti (ing. Libor Škarda), 1 se zdržel (Tomáš Pavlíček).
13/05 – Investiční akce města

1) ZMě:
a) bere na vědomí přípravu realizace projektu „Projekt Chodovská“
b) schvaluje podání žádosti a zajištění předfinancování projektu „Projekt Chodovská“ z rozpočtu
města v letech 2016-2017 ve výši Kč =4 098 736,87 a spolufinancování projektu ve výši
částky celkových výdajů, tj. Kč =945 798,53, v rámci žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu, kolová výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a
cyklodopravy v aktivitě „Bezpečnost dopravy“.

Usnesení schváleno 11 hlasy.

2) ZMě:
a) bere na vědomí přípravu realizace projektu „Obnova a rekonstrukce rybníka Mezirolí“,
b) schvaluje podání žádosti a zajištění předfinancování projektu „Obnova a rekonstrukce rybníka
Mezirolí“ z rozpočtu města na rok 2016 ve výši Kč =2 420 000,-- a spolufinancování projektu
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ve výši min. 20 % celkových výdajů, tj. Kč =484 000,--, v rámci žádosti o dotaci z dotačního
programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“,
podprogramu 129 293 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí",
c) ukládá vedoucí ekonomického odboru připravit a provést rozpočtová opatření pro zajištění
předfinancování projektu,
d) pověřuje starostku města jako oprávněného zástupce města k jednáním a úkonům ve věci
poskytnutí podpory.

Usnesení schváleno 10 hlasy, 1 dočasně nepřítomen (MUDr. Hana Nesybová).
13/06 – Různé

1) ZMě stanovuje, že v termínech 11. 11. a 25. 11. 2016 se prostranství před budovou MěÚ Nová
Role (p. p. č. 1026 v k. ú. Nová Role) považuje za veřejné prostranství ve smyslu Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2016.

Usnesení schváleno 10 hlasy, 1 dočasně nepřítomen (MUDr. Hana Nesybová).

2) ZMě bere na vědomí zápis z 9. zasedání kontrolního výboru ZMě konaného dne 16. 3. 2016.

Usnesení schváleno 10 hlasy, 1 dočasně nepřítomen (MUDr. Hana Nesybová).

3) ZMě bere na vědomí průběžnou zprávu o stavu plnění Strategického plánu rozvoje města Nová
Role a souhlasí s jejím zveřejněním na internetových stránkách města.

Usnesení schváleno 11 hlasy.

Záznam rozpravy a diskuse k projednávaným návrhům dle programu zasedání:

13/04-1) Předseda FV ing. Libor Škarda informoval o zápisu jednání FV. Navržená RO 11 a 12 v roce
2016 do ZMě FV podporuje. Dále FV se zabýval výši dotací z rozpočtu města spolkům působícím ve
městě. Dotace budou předmětem dalšího bodu jednání. Místostarosta rozporoval obsah diskuze
v zápisu FV ve věci vysoké částky dotací a obav z hýření jednotlivých spolků. Jiří Vrchlavský se
dotazoval na bod usnesení FV ve věci ponížení dotace na Páteřní komunikaci v Mezirolí v částce Kč 7
mil. Investiční referent Mgr. Luboš Pastor podal vysvětlení k důvodům snížení dotace z ROP z důvodu
komplikací při výběrovém řízení, kdy první uchazeč odstoupil od uzavření smlouvy, uzavírala se
smlouva s druhým uchazečem v pořadí a prodloužil se tak termín realizace stavby. Ing. Libor Škarda
upozornil, že FV již dříve ve svých zápisech navrhoval jiný postup realizace akce a tím snížení
finančního rizika města. Mgr. Pastor doplnil, že kdyby se akce etapizovala, neobdržela by se žádná
dotace, nebyl časový prostor na úpravu projektu. Vít Cibuzar podpořil názor starostky a Mgr. Luboše
Pastora, že akci z důvodu dešťové kanalizace by nebylo možné etapizovat a finančně do budoucna by
druhá etapa byla velmi náročná.
13/04-4b) Jiří Vrchlavský se tázal, zda společnost Star Nova spol. s r. o. uhradila závazky vůči městu
z minulých období před podpisem smlouvy. Bylo potvrzeno, že k 8. 4. 2016 společnost všechny své
závazky uhradila.
13/04-5) Ing. Libor Škarda komentoval radou města schválené RO č. 1/2016 na Kč 122 tis., kdy na
akci komunikace Na Bouchalce bylo přijato již RO v roce 2015, tak proč znovu na počátku letošního
roku se dělalo nové RO a proč došlo k navýšení výměře zábradlí oproti PD. Mgr. Pastor vysvětlil, že
v původní PD vůbec zábradlí nebylo uvedeno, z důvodu předpisů ke kolaudaci komunikace bylo nutno
ve dvou místech osadit zábradlí.
13/04-6) Daniel Hájek z FK NR uvedl na výzvu zastupitelky Mileny Tiché, co to u FK NR znamená
v účetnictví Pokuty a penále. Pan Hájek dále doplnil, že to jsou konkrétně pokuty za dvě žluté karty
4

pro hráče při utkání a pak za špatně zaregistrovaného a zapsaného hostujícího hráče.
Předseda FV ing. Libor Škarda vysvětlil návrh FV na snížení dotace pro FK NR, který vznikl odečtením
neuznatelných výdajů v souladu s pravidly, tj. pokuty a penále a náklady občerstvení a dále považuje
za správné odečíst FK NR poskytnutý doplatek k dotaci v roce 2015 ve výši Kč 50 tis. přepočtený na
výši 30% z poskytnutých výdajů. Tato částka by se měla dle názoru ing. Škardy zohlednit při
poskytování dotací v roce 2016, neboť by tak pak byly znevýhodněny ostatní organizace, které též
žádaly o dotaci z rozpočtu města.
Místostarosta se starostkou oponovali, že dotace byla poskytnuta na činnost malých fotbalistů na
bezpečné branky, které klubu chyběly a stávající používané byly nebezpečné. Vybavení se může
využít i např. při akcích ZŠ, tedy i pro nečleny FK.
Ing. Škarda v rámci diskuze podal ještě protinávrh a navrhl částku dotace Kč =438 000,-- pro FK NR,
odečetla by se jen poskytnutá dotace na branky v září 2015 v částce Kč 50 tis. z celkové výše dotace
pro rok 2016, již by se nepřepočítávala jako 30% z nákladů.
Po široké diskuzi starostka města navrhla hlasovat o protinávrhu ing. Libora Škardy:
„ZMě schvaluje poskytnutí dotace na činnost spolků v roce 2016 působících v Nové Roli z rozpočtu
města v souladu s Pravidly města takto:
- Fotbalový klub Nová Role ve výši Kč
= 438 000,-- Tělovýchovná jednota Nová Role ve výši Kč
= 268 000,-- Tenisový klub Nová Role ve výši Kč
= 97 000,-- Skaut-český skauting ABS, středisko Javor Nová Role
= 53 000,-O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy dle vzoru z Pravidel
města o poskytování dotací.“
Usnesení schváleno 1 hlasem (ing. Libor Škarda), 7 proti (Jitka Pokorná, Jan Lichnovský, MUDr. Hana
Nesybová, David Niedermertl, Milena Tichá, Marcela Dubová a Jitka Vávrová), 3 se zdrželi (Jiří
Vrchlavský, Tomáš Pavlíček, Petra Krbcová)- usnesení nebylo přijato.
13/05-1) Ing. Škarda se dotazoval, zda bylo jednáno s občany, kterých se výstavba nového chodníku
Chodovská ul. dotýká? Zejména pak sjezdy k jejich rodinným domům. Mgr. Pastor společně se
starostkou města uvedli, že ano.
13/06 -3) Ing. Libor Škarda vznesl dotaz k asfaltové úpravě povrchu od kolejí směrem k TIC, proč
tato oprava nebyla v roce 2015 uskutečněna, tak jak bylo v rozpočtu a jen se vyasfaltovala plocha
před vjezdem do fotbalového areálu? Starostka města ukládá Mgr. Pastorovi zodpovědět v co
nejkratším termínu ing. Škardovi dotaz.
13/06-4a) Jiří Vrchalvský se zeptal, kudy se lze dostat na cyklostezku do Mezirolí s dvěma dětmi
pěšky, odpovězeno, že na cyklostezku nemůže chodit pěší.
13/06-4b) Ing. Libor Škarda vznesl dotaz, zda si oddíl vzpěračů pod TJ NR může požádat o dotaci na
činnost mladých vzpěračů na zvedací prkno, které je v současné době nevyhovující a nebezpečné,
ještě v roce 2016. Starostka i místostarosta shodně odpověděli, že ano.
13/06-4c) Daniel Hájek se zeptal na stav přeložky sloupu el. en. na hřišti u haly TJ NR a kolik bude
tato akce stát. Mgr. Pastor informoval, že akce se bude realizovat asi v září a bude stát cca 260 tis.
Kč. Ing. Škarda podal vysvětlení, že anabáze s přeložkou sloupu el. en. se táhne již několik let, ještě
za bývalého starosty Heřmana, který vyjednával tehdy s bývalým ZČE a sliboval, že přeložka bude
levnější, původně za začínalo na částce Kč 20 tis. za přeložku sloupu, ale postupem času se částka
neustále navyšovala. Přeložka sloupu není iniciativa TJ NR, ale starostky města z důvodu, že Základní
školy Nová Role nechce hřiště nyní se sloupem využívat, i když sloup bezpečnému užívání nebrání.
Daniel Hájek upozornil, že vybraná povrchová plocha na hřišti je nevhodná. Ing. Škarda oponoval, že
se jedná o volnočasové hřiště a ne povrch pro fotbalové hřiště. Tuto plochu používají hojně základní
školy v republice, jedná se o víceúčelový multifunkční koberec. Hřiště v Nové Roli je zdarma veřejně
přístupné jednotlivcům, hlavně dětem, pokud by šlo o organizovanou skupinu, platí se poplatek.

5

13/06-4d) Informace paní Gálikové obdržená na úřad pro zastupitele ve věci návrhu změny územního
plánu Na Bouchalce v prostorách za Thun 1794 a. s., kde dříve býval pracovní tábor a následně
skládka továrny, změnit na veřejnou zeleň a vybudovat zde pietní místo, bude projednávána ve
čtvrtek 21.4. 2016 v rámci projednávání Územního plánu města.
Jednání 13. zasedání ZMě ukončeno v 18.45 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 20. 4. 2016.
V Nové Roli dne 25. 4. 2016.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Libor Škarda, v. r.

Petra Krbcová, v. r.

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města
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