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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)

konaného dne 4. 3. 2015 od 17:00 h v obřadní síni budovy MěÚ v Nové Roli, Chodovská
čp. 236

*******************************************************************

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni: Jan Lichnovský, Milena Tichá, ing. Libor Škarda.

04/01 – Zahájení a organizační záležitosti

1) ZMě schvaluje program svého 4. zasedání takto:
1) Zahájení a organizační záležitosti;
2) Revokace usnesení č. 03/07-2) z 3. ZMě ze dne 18. 2. 2015;
3) Různé.

Program schválen 10 hlasy

2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Jitka Vávrová - předseda
Vít Cibuzar - člen
Marcela Dubová - člen
Zvoleni 10 hlasy

3) ZMě určilo ověřovateli zápisu: David Niedermertl a PaedDr. Miluše Dušková.
Schváleni 10 hlasy

4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 3. zasedání ze dne 18. 2. 2015 bez připomínek;
Usnesení schváleno 10 hlasy

04/02 - Revokace usnesení 3. ZMě č. 03/07-2) ze dne 18. 2. 2015

1) ZMě revokuje své usnesení č. 03/07 – 2) ze svého 3. zasedání konaného dne 18. 2. 2015
následovně

2)
ZMě:
a) schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II

Severozápad pro období 2007 - 2013, oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické
infrastruktury, na projekt „Nová Role – Mezirolí – komunikační systém obce Mezirolí –
páteřní komunikace“, výše celkových nákladů projektu je Kč =53 884 944,--;



2

b) schvaluje zajištění financování projektu „Nová Role – Mezirolí – komunikační systém obce
Mezirolí – páteřní komunikace“- spolufinancování projektu ve výši minimálně 15 %
z celkových způsobilých výdajů, tj. Kč =3 750 000,--, a ve výši 100% nezpůsobilých výdajů,
tj. Kč =28 884 944,--, celkem z vlastních zdrojů Kč =32 634 944,-- a dále zajištění
předfinancování projektu ve výši 100% celkových nákladů, tj. Kč =53 884 944,--;

c) potvrzuje závazek města dodržet udržitelnost projektu minimálně na dobu 5 let od
dokončení realizace projektu;

d) stanovuje termín fyzické realizace na období r. 2015 na dobu v souladu s podmínkami
příslušné výzvy;

e) pověřuje starostku města k podpisu žádosti o dotaci na výše uvedené akce s podpisem
všech souvisejících dokumentů dle stanovených podmínek dotačního titulu.

Usnesení schváleno 10 hlasy

Záznam rozpravy a diskuse k projednávaným návrhům dle programu zasedání:
Starostka města poskytla podrobnou informaci ve věci revokace usnesení pro žádost o dotaci a
dále informovala zastupitele o nově přijatém úředníkovi města na funkci investičního referenta.

Jednání 4. zasedání ZMě ukončeno v 17.10 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 4. 3. 2015.

V Nové Roli dne 4. 3. 2015.

Ověřovatelé zápisu:

David Niedermertl PaedDr. Miluše Dušková

Jitka Pokorná,
starostka města


