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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Nová Role 
(dále jen ZMě)  

konaného dne 17. 12. 2014 od 17:00 h v sále budovy SDH v Nové Roli, Chodovská čp. 264 
********************************************************************** 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.    
Omluveni: Petr Dolejš – mandát zastupitele mu vznikl za zesnulou p. Janí Handšuhovou z ČSSD, 
Karel Ježek  
      
2/01 – Zahájení a organizační záležitosti  
 
1) ZMě schvaluje program svého 2. zasedání takto:                              

1) Zahájení a organizační záležitosti  
2) Složení slibu člena ZMě   
3) Kontrola plnění usnesení 
4) Volba členů výborů ZMě 
5) Finanční záležitosti  
6) Činnost města v rámci MAS Krušné hory 
7) Různé 

Program schválen 9 hlasy, 4 proti (ing. L. Škarda, dr. M. Dušková, V. Cibuzar, J. Vávrová)  
   
Ing. Libor Škarda a pan Vít Cibuzar vznesli připomínku k navrženému programu jednání, k bodu 4) – 
volba členů výborů ZMě – zastupitelé neobdrželi návrh kandidátů do výborů předem s ostatními 
materiály pro jednání a tím nebyly splněny podmínky Jednacího řádu zastupitelstva.  
Podán protinávrh:  
Návrh usnesení: bod 4) programu ZMě - Volba členů výborů ZMě bude z 2. zasedání zastupitelstva 
vypuštěn.      
Hlasování o protinávrhu 6 pro (ing. L. Škarda, dr. M. Dušková, V. Cibuzar, J. Vávrová, J. Vrchlavský, 
M. Dubová), 7 proti (J. Pokorná, J. Lichnovský, D. Niedermertl, M. Tichá, dr. H. Nesybová, P. Krbcová, 
T. Pavlíček) – protinávrh nepřijat  
Zastupitel p. Cibuzar namítl, že bylo hlasováno proti Jednacímu řádu ZMě. 
 
2) ZMě zvolilo volební a návrhovou komisi jako jednu společnou komisi pro zajištění voleb do 
výborů ZMě a předkládání návrhů usnesení, a to ve složení: PaedDr. Miluše Dušková – předseda; 
                                                                                     Tomáš Pavlíček – člen; 
                                                                                     Petra Krbcová – člen. 
 Zvoleni 13 hlasy 
       
 
3) ZMě určilo ověřovateli zápisu: Milena Tichá, Marcela Dubová. 
 
 Schváleno 13 hlasy           
 
 
4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 1. zasedání ze dne 5. 11. 2014 bez připomínek; 
Usnesení schváleno 13 hlasy 
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2/02 – Složení slibu člena ZMě  
 
USNESENÍ: ZMě bere na vědomí, složením slibu do rukou předsedající, starostky města Jitky 
Pokorné, se nový člen zastupitelstva města Nová Role pan Jiří Vrchalvský ujal práv a povinností člena 
zastupitelstva. Mandát člena ZMě získal jako náhradník dnem 12. 12. 2014, po odstoupení zvoleného 
zastupitele města pana Martina Zvěřiny a dalších dvou náhradníků kandidátky HNHRM dle výsledku 
voleb do obecních zastupitelstev ze dne 10. – 11. 10. 2014.  
Pan Vrchlavský slib složil řádně v souladu s § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích a to před ZMě prone-
sením slova „slibuji“ a potvrzením složení slibu svým podpisem pod text slibu, jak je doloženo 
v příloze tohoto zápisu.   
Usnesení schváleno 13 hlasy 
 
 
 
2/03 – Kontrola plnění usnesení  
 
ZMě provedlo kontrolu plnění svých usnesení, sledovaná usnesení nadále trvají takto:  
Usn. 9/03-4, 13/03-2, 16/03-1 – převody pozemků s ČR dle podaných žádostí města, řeší SPÚ;  
Usn. 17/03-1 – SPÚ zastavil řízení, variantní řešení bude možné až po schválení nového ÚP města;  
Usn. 14/03-1 uzavření smlouvy na prodej pozemku v Mezirolí po kolaudaci stavby – trvá, stavba 
zatím bez kolaudace;   
Usn. 14/05-2 návrh nového ÚP města připravován k závěrečnému projednání; 
Usn. 26/03-2 návrh smlouvy na sjednání budoucího prodeje bytu v čp. 291 předložen 2. straně;  
Usn. 26/07-3 k realizaci přechodů pro chodce se připravují podklady k vydání stavebního povolení; 
Usn. 1/10-c) volba členů výborů ZMě, dle předložených návrhů je dnes na programu jednání.  
 
USNESENÍ: ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu plnění usnesení;   
Usnesení schváleno 13 hlasy  

 
 

 
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ 

 
 
 
2/04 Volba členů výborů ZMě 
 
1) ZMě mění své usnesení č. 1/10 – b) a to tak, že celkový počet členů Osadního výboru Jimlíkov se 

stanovuje na 5. 
Usnesení schváleno 10 hlasy, 3 se zdrželi (ing. L. Škarda, V. Cibuzar, J. Vávrová) 
 
 
2) ZMě stanovilo, že volba členů výborů ZMě proběhne veřejným hlasováním, přičemž o 

jednotlivých návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém budou předkládány. Budou-li předložené 
návrhy v celku přesně odpovídat stanovenému počtu a funkcím v jednotlivých výborech, lze volit 
členy výboru, resp. všechny členy výboru včetně jeho předsedy jedním hlasování jako celek.         

Usnesení schváleno 13 hlasy 
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3) ZMě zvolilo jednotlivé členy Finančního výboru ZMě takto: 
předseda: Ing. Libor Škarda 
ostatní členové:  Ing. Jan Řezáč, Jana Bártová, Olga Zámostná, Jan Kvapil 

O tomto původním návrhu nehlasováno.  
 
Ing. Libor Škarda, p. Vít Cibuzar a p. Jiří Vrchlavský diskutovali o navržených kandidátech do výborů, 
vznesli připomínku, že nebyly brány v úvahu podané písemné návrhy jednotlivých politických 
uskupení a není v předložených návrzích na členy výborů promítnut výsledek voleb. Zastupitelé za 
SNK NR – Mezirolí, TOP 09 a HNHRM namítli, že kandidáti z jejich stran, kteří byli občany zvoleni do 
zastupitelstva, jsou ochotni pracovat a byli navrženi do výborů, tak v nich zastoupeni nebudou a jsou 
tam naopak navrženi kandidáti, kteří ve volbách neobdrželi podporu od občanů.  
Paní starostka oponovala, že navržení kandidáti jsou ochotni pracovat pro město, mají zájem o práci 
ve výborech a že nelze uspokojit všechny podané návrhy jednotlivých stran.     
TOP 09 znovu navrhuje ing. Šárku Pastorovou za své politické uskupení do Finančního výboru. 
 
Podán protinávrh, který byl přijat – (oproti původnímu návrhu vyřazen z FV Jan Kvapil a zařazena 
ing. Šárka Pastorová) – hlasováno jednotliví členové Finančního výboru ZMě takto: 
předseda: Ing. Libor Škarda 
ostatní členové:  Ing. Jan Řezáč, Jana Bártová, Olga Zámostná, Ing. Šárka Pastorová 
Zvoleni 8 hlasy (J. Pokorná, J. Lichnovský, M. Tichá, dr. H. Nesybová, T. Pavlíček, P. Krbcová, M. 
Dubová, dr. M. Dušková), 5 se zdrželo (ing. L. Škarda, V. Cibuzar, J. Vávrová, J. Vrchlavský, D. 
Niedermetl) 
 
4) ZMě zvolilo jednotlivé členy Kontrolního výboru ZMě takto: 

předseda: Marcela Dubová 
ostatní členové: Dagmar Schwarzová, Vít Cibuzar, Petr Dolejš ml., Karel Pšenička ml., 

Zvoleni 12 hlasy, 1 se zdržel (ing. L. Škarda)  
 
5) ZMě zvolilo jednotlivé členy Osadního výboru Mezirolí ZMě takto: 

předseda: Jakub Čáslavský 
ostatní členové: Eva Helclová, Zdeněk Rulák, Barbora Velinská, Tomáš Tesař 

Zvoleni 13 hlasy  
 
6) ZMě zvolilo jednotlivé členy Osadního výboru Jimlíkov ZMě takto: 

předseda:  Miroslav Hejna 
ostatní členové: Martina Hrabicová, Michaela Hejnová, Věra Kubánková, Veronika Konopová 

Zvoleni 12 hlasy, 1 se zdržel (ing. L. Škarda) 
 
2/05 Finanční záležitosti 
 
1) ZMě schvaluje Dílčí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města k 30. 6. 2014 včetně 

tvorby a čerpání fondů města, kdy k tomuto datu je hospodaření roku 2014 s přebytkem 
v rozpočtu města Kč =6 044 tis., výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ziskem v částce Kč 
=8 484 tis. ve vedlejší hospodářské činnosti ziskem Kč =645 tis.    

Usnesení schváleno 13 hlasy 
 
2) ZMě schvaluje dle zákona č. 250/2000 Sb. § 13 pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 do 

doby schválení rozpočtu města pro rok 2015. V období rozpočtového provizória obec bude hradit 
pouze výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv 
a dosavadních rozhodnutí příslušných orgánů obce, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a 
nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování obce. Dále 
budou hrazeny platby za investiční akce, které přecházejí z roku 2014 dle uzavřených závazků.  

Usnesení schváleno 13 hlasy 
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2/06 Činnost města v rámci MAS Krušné hory 
 
1) Územní působnost MAS Krušné hory, o.p.s.  
ZMě souhlasí se zařazením správního území města Nová Role do území působnosti Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. na programové období 2014-2020. 
Usnesení schváleno 13 hlasy 
 

2) Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 
ZMě schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci dle předloženého 
návrhu mezi městem Nová Role, zastoupeném starostkou města Jitkou Pokornou a společností MAS 
Krušné hory, o.p.s., zastoupenou ředitelem společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. 
Usnesení schváleno 13 hlasy     

 

3) Podání žádosti o Standardizaci 
ZMě: 

a) schvaluje podání projektové žádosti o vydání certifikátu na Standardizaci místní akční skupiny 
MAS Krušné hory, o.p.s. v programovém období 2014 - 2020 v rámci operačního programu 
PRV ČR 2007 - 2013, osa IV. Leader, opatření: 1. Implementace místní rozvojové strategie, 
podopatření: 1.1 Místní akční skupina prostřednictvím MAS Krušné hory, o.p.s.  

b) současně ruší své usnesení č. 25/06 – 1) ze dne 30. 7. 2014  
Usnesení schváleno 13 hlasy 
 
4) ZMě souhlasí se zpracováním Strategického plánu rozvoje města Nová Role a ukládá radě 

města zajistit potřebné kroky k jeho vytvoření. Poté bude v konečné podobě Strategický plán 
předložen ZMě ke schválení.  

Usnesení schváleno 10 hlasy, 3 se zdrželi (ing. L. Škarda, V. Cibuzar, J. Vávrová) 
 
 
2/07 – Různé   
 
1) ZMě schvaluje změnu zřizovacích listin všem třem příspěvkovým organizacím města (ZŠ Nová 

Role, MŠ Nová Role a MŠ Mezirolí) s účinností od 1. 1. 2015 v souladu s § 84 odst. 1 písm. d) z. č. 
128/2000 Sb. a dále § 27 odst. 2 písm. e) z. č. 250/2000 Sb. ve věci vymezení majetku ve 
vlastnictví zřizovatele tj. města, který je předán jednotlivým PO k právu hospodaření.  

Usnesení schváleno 13 hlasy 
 
2) ZMě na základě strategického dokumentu města s názvem „Plán prevence kriminality města Nová 

Role na období 2013 – 2015“ schváleného dne 10. 12. 2012 usnesením ZMě č. 16/07 – 2) 
schvaluje účast v dotačním titulu – Projekt prevence kriminality na rok 2015 vyhlášený 
Ministerstvem vnitra ČR (rozšíření stávajícího kamerového systému) se spoluúčastí města ve výši 
12%.  

Usnesení schváleno 13 hlasy 
 
3) ZMě souhlasí s podáním žádosti města o dotaci na financování rekonstrukce a dobudování 

páteřní komunikace Mezirolí v případě, že v průběhu roku 2015 bude otevřen dotační titul, ze 
kterého by na tuto investici mohly být finanční prostředky čerpány.  

Usnesení schváleno 13 hlasy 

 
4) ZMě souhlasí s provozem veřejného osvětlení v Mezirolí – lokalita LOFIDA a pověřuje starostku 

města k jednání o smlouvě v této záležitosti s insolvenčním správcem majetku společnosti EPIAG 
LOFIDA – PORCELÁN CZ s.r.o.  

Usnesení schváleno 13 hlasy 
 



 5 

5) ZMě určuje zastupitele města Ing. Libora Škardu ke spolupráci s pořizovatelem za účelem 
zpracování územního plánu Nová Role a všech jeho změn. 

Usnesení schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel (ing. L. Škarda) 
 
Záznam rozpravy a diskuse k projednávaným návrhům dle programu zasedání: 
 
6) Různé, diskuze: 
Paní Marcela Dubová vznesla dotaz na situaci ve věci případné rekonstrukce a provozu Domova pro 
seniory v budově č. p. 231 v Nové Roli. Dle zápisu z 3. zasedání rady města měla proběhnout již 
nějaká jednání v této věci. Paní starostka informovala, že zatím je vše ve fázi vyjednání jak se 
soukromými subjekty, tak s Magistrátem města Karlovy Vary. Konkrétní bližší informace se zastupitelé 
dovědí hned, jak budou známy.     
Paní dr. Miluše Dušková se dotázala, proč se zvýšil počet členů v komisích při radě města. Radními 
bylo shodně odpovězeno, že to bylo z důvodu velkého zájmu ze strany občanů pro práci v komisích.  
Pan Vít Cibuzar navrhl provést aktualizaci, revizi stávajícího jednacího řádu zastupitelstva, neboť 
současný je již z r. 2006 a dále sestavit plán termínů zasedání rady města a zastupitelstva města.    
Ing. L. Škarda vznesl dotaz, proč současný neuvolněný místostarosta má vyšší měsíční odměnu než 
neuvolněný místostarosta v minulém volebním období a přitom dle usnesení rady města není 
vymezená náplň činnosti současného místostarosty v takovém rozsahu, jako byla neuvolněného 
místostarosty v předešlém volebním období. Dle usn. RMě 2/04-3) ze dne 26. 11. 2014 je vymezena 
oblast při výkonu funkce místostarosty města k zabezpečování záležitostí v samostatné působnosti 
města ve věcech kontroly a dohledu nad činností správy městských lesů v rámci zajištění plnění úkolů 
při správě městských lesů a ve věcech školství, kultury a sportu. Neuvolněný místostarosta 
v předchozím volebním období byl pověřen radou města k zabezpečování záležitostí v samostatné 
působnosti města v zásadních otázkách koordinace vztahu města k Technické službě Nová Role, 
s.r.o., zastával funkci předsedy stavební komise, byl pověřený zástupce za město v jednáních 
s orgány a dotčenými subjekty při zpracování územního plánu města, zajišťoval po technické stránce 
vybrané hlavní kulturní akce města, komunikoval s předsedy OV.     
Dále ing. L. Škarda uvedl, že usn. Rmě č. 3/05-2) ze dne 10. 12. 2014 bylo provedeno v rozporu s 
platnými pravidly města „Zásady pro přidělování dotací z rozpočtu města Nová Role“ ze dne 9. 2. 
2011, bod IV. Dotace na činnost organizací zaměřených na sociální a zdravotní problematiku a 
v rozporu se zákonem o obcích. Tajemník úřadu Bc. Roman Svoboda oponoval, že na zasedání rady 
města byla schválena pod citovaným bodem jednání Smlouva o poskytování pečovatelské služby na 
rok 2015 s Občanským sdružením Res vitae Karlovy Vary a nikoliv smlouva o poskytnutí dotace. 
Skutečnost, že společnost tento příspěvek za poskytované služby vykazuje ve svém účetnictví jako 
dotaci, je věc jiná. Smlouva se takto schvaluje pravidelně každý rok od r. 2005, kdy toto sdružení 
služby městu poskytuje. Objem prostředků je shodný jako v minulých letech. 
 
Jednání 2. zasedání ZMě ukončeno v 18.16 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne  17. 12. 2014.  
 
V Nové Roli dne 22.12.2014 
  
Ověřovatelé zápisu:   
 

Milena Tichá             Marcela Dubová                       
 
                     
 
 

  
  Jitka Pokorná, 
 starostka města  


