Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 11. 5. 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, celkem přítomno 11
zastupitelů
Omluveni: Karel Ježek, MUDr. Hana Nesybová
14/01 – Zahájení a organizační záležitosti
1) ZMě schvaluje program svého 14. zasedání takto:
1
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Zahájení a organizační záležitosti
Změny v návrhu Územního plánu města Nová Role

Program schválen 11 hlasy.
2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda – Tomáš Pavlíček; členové – Ing. Libor Škarda, PaedDr. Miluše Dušková

Zvoleni 10 hlasy, 1 se zdržel (L. Škarda)

3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu zastupitelky Marcelu Dubovou a Jitku Vávrovou

Schváleno 11 hlasy.

4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 13. zasedání ze dne 20. 4. 2016 bez
připomínek.

Usnesení schváleno 11 hlasy.

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
14/02 – Změny v návrhu Územního plánu města

1) ZMě:
a) bere na vědomí předloženou žádost společnosti VITREA, a.s., Ctiradova 508/1,
Praha 4, IČ:46710027, majitele pozemku p. p. č. 1180/1 v k. ú. Nová Role na
zastavení řízení ve věci změny způsobu funkčního využití plochy tohoto pozemku,
o které původně majitel požádal
b) schvaluje pořízení změny návrhu územního plánu Nová Role a to tak, že
pozemek p. p. č. 1180/1 v k. ú. Nová Role bude i v novém územním plánu města
nadále veden jako ostatní nelesní zeleň
c) žádá zpracovatele územního plánu města o zapracování tohoto požadavku do
návrhu územního plánu
Usnesení schváleno 11 hlasy
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Záznam rozpravy a diskuse k projednávaným návrhům dle programu zasedání:

Starostka města zahájila jednání a na úvod pozvala všechny zastupitele na pracovní setkání,
které proběhne dne 25. 5. 2016 od 16:00 hodin. Předmětem schůzky budou aktuální informace,
které se týkají záměru soukromé společnosti provozovat bývalý výchovný ústav jako dům pro
seniory, diskuse nad dalším využitím pozemku p. p. č. 1180/1 (vlastník vyzval město a majitele
sousedících nemovitostí k jednání) a další. Poté zastupitelstvo přistoupilo ke schválení programu
a k organizačním záležitostem jednání.
Před hlasováním o jediném bodu starostka vyzvala všechny přítomné k diskusi. Do rozpravy se
nikdo nepřihlásil, nebyly vzneseny žádné dotazy ani na starostku, členy rady ani na Ing. Škardu,
zastupitele pověřeného projednáváním a koordinací zpracování ÚP města. Zastupitelé tak
přistoupili rovnou ke hlasování.
Jednání 14. zasedání ZMě ukončeno v 17.05 h, zapsal Bc. Roman Svoboda dne 11. 5. 2016.
V Nové Roli dne 12. 5. 2016
Ověřovatelé zápisu:
Marcela Dubová, v. r.

Jitka Vávrová, v. r.

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města
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